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บทสรุปผู้บริหาร
จากนโยบายเชิงรุกของกรมคุมประพฤติ เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติ
จึงได้ ริเริ่มจัดการประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งภายหลังก่อให้เกิด Roadmap for ASEAN Plus Three on Probation and
Non-custodial Measures อันเป็นแผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ที่มีวั ตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาค และลด
ความเลื่อมล้้าด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในแต่ละประเทศสมาชิก Roadmap ดังกล่าวถือเป็น
ที่มาของเวทีประชุมและสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่น้ามาซึ่งการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อลด
ช่องว่างในแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวง
การต่ างประเทศ และองค์ ก ารความร่ ว มมื อ ระหว่างประเทศแห่ งญี่ ปุ่ น (JICA) จึ งได้ จั ด การฝึ ก อบรม
The Third Country Training Programme for Development of Effective Community-based
Treatment of the Offenders in the CLMV Countries ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อส่งเสริม
ให้ป ระเทศกลุ่ม CLMV (ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) สามารถพัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานด้าน
การปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัวในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศตนเอง
การฝึ ก อบรมปี ที่ 1 จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 14-24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมจากประเทศ CLMV เพื่อให้เกิดการชี้น้านโยบาย
จากบนลงล่ าง (Top-Down) โดยประเทศ CLMV ได้ ส่ งผู้ แ ทนระดั บ สู งเข้าร่ว ม อาทิ ระดับ รองอธิบ ดี
ผู้เชี่ยวชาญ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ แต่ละประเทศได้รับ มอบหมายให้น้าเสนอรูปแบบมาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัว ที่มีการด้าเนินการอยู่ ผลการน้าเสนอ พบว่า แต่ละประเทศมีความท้าทายและความ
พร้ อ มในการบั งคั บ ใช้ ม าตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ในระดั บ ที่ ต่ างกั น ไป โดยราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ามี
บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งการคุ ม ประพฤติ แ ต่ ไม่ มี ก ฎหมายล้ าดั บ รอง ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ จ ะรับ ผิ ด ชอบการ
ด้าเนินการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี กฎหมายเรื่องการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวแต่
ยังคงมีข้อจ้ากัดในทางปฏิบัติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการบัญญัติถึงการคุมประพฤติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ไม่มีรายละเอียดและไม่เคยมีการบังคับใช้ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวีย ดนามมี รูป แบบการควบคุ มสอดส่ อ งผู้ ก ระท้ าผิ ดในชุ มชนโดยให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม และอยู่ระหว่างเตรียมการออกกฎหมายการพักการลงโทษ แต่
ยังคงขาดการจัดการที่ชัดเจนและขาดการสร้างความเข้าใจกับสาธารณะ
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ในการฝึ กอบรม ผู้ จั ด งานได้รับ ความร่ว มมื อทั้ง จากหน่ว ยงานภายในและภายนอกกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ของประเทศ
ไทย อาทิ การบรรยายหัวข้อ “ความส้าคัญของข้อก้าหนดโตเกียวในการส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่
ควบคุมตัว” โดย นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวข้อ “ภาพรวมของงานคุมประพฤติ
ไทย” โดย พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ การอภิปราย หัวข้อ “ประโยชน์ของ
การใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับผู้กระท้าผิด ” โดย พล ต.อ. วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการกฤษฎีกา
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ้ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา รศ.ดร.ปกป้อง
ศรีสนิท อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาทิ
นอกจากการบรรยาย ผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาภารกิจงานคุมประพฤติด้านต่างๆ ได้แก่
การท้างานบริการสังคมโดยส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การปฏิบัติงานของส้านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชีย งราย การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุ มประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิ ด
ในชุมชน เยี่ยมชมการด้าเนินการของเรือนจ้ากลางจังหวัดเชียงรายและเรือนจ้าชั่วคราวดอยราง และศึกษา
ดูงานส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นส้านักงานในเขตพื้นที่ที่มีบุคคลต่างด้าวอาศัยอยู่
จ้านวนมาก รวมถึงเข้าชมสถานประกอบการเอกชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด อีกทั้ง ผู้เข้า
อบรมได้มีโอกาสประชุมกลุ่มเป็น รายประเทศเพื่อออกแบบกลไกเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ มาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัว ภายใต้การให้ค้าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมคุมประพฤติและสถาบัน UNAFEI ซึ่งแต่ละ
ประเทศได้สรุปแผนการส้าหรับประเทศตนเอง ดังนี้
คณะผู้ แ ทนจากราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าเห็ น ว่ า ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ในการก่ อ ตั้ งหน่ ว ยงานด้ านการ
คุมประพฤติ คือ การที่ผู้ก้าหนดนโยบายเข้าใจความส้าคัญของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในกรณีของราชอาณาจักรกัมพูชาจะสามารถเกิดขึ้นได้หากมีการพูดคุยในระดับสูง โดยการ
น้ าขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การ JICA สหประชาชาติ หรือผู้ แทนรัฐบาลไทย อาจเป็นใน
รูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ และอาจน้ามาสู่การด้าเนินโครงการน้าร่องในพื้นที่จังหวัดที่ส้าคัญ
เช่น เสียมเรียบ เนื่องจากจังหวัดดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยงานราชการและเอกชนตั้งอยู่เป็น
จ้านวนมากอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินโครงการน้าร่อง
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสรุปว่า ประชากรในเรือนจ้าของประเทศ
ลาวยังมีไม่มากนัก และยังไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน ตลอดจนใน
ปัจจุบัน “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนในลาวก็มีบทบาทดูแลผู้กระท้าผิดที่พ้นโทษออก
มาแล้ว ดังนั้นแผนการที่คณะผู้แทนจากลาวสามารถด้าเนินการได้ คือ การรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และอาจจ้าเป็นที่ต้องให้มีการพูดคุยจากหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อ
ผลักดันให้มีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศลาว
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ผู้ แ ทนจากสาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมาได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า แม้ ว่ า เมี ย นมาจะมี รู ป แบบการใช้
มาตรการแบบไม่ ควบคุม ตัว และการติด ตามสงเคราะห์ แล้ ว แต่ ก็จะมี ใช้ เฉพาะผู้ ก ระท้าผิ ด ที่ เป็ น เด็ ก
การบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับผู้กระท้าผิดผู้ใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของ
เมียนมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมียนมาได้ออกแบบแผนระยะ 3 ปี ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติกฎหมาย
มิติการบริการจัดการผู้กระท้าผิด มิติการพัฒนาบุคลากร และมิติการตระหนักรู้ของประชาชน โดยเห็นว่า
เมียนมาจ้าเป็ นต้องมีก ารยกร่างกฎหมายใหม่ ซึ่ง ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับกระบวนการยุติธรรมของ
เมียนมา แต่ยังคงเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้คนในสังคม และการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะ
เกิดขึ้นได้จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายๆ ภาคส่วน
ผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเวียดนามมีข้อสังเกตว่า แม้ปัจจุบันเวียดนามมีกรอบ
กฎหมายเรื่องมาตรการลงโทษแบบ non-custodial reform แต่ก็ยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เนื่องจากอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่น ปัจจุบันรัฐบาลกลางก้าลัง
ด้าเนินการเพื่อให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษและจัดกรอบอัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งแผนการ
ด้าเนิ น งานที่ ผู้ แทนจากเวีย ดนามต้ องการด้ าเนิ น การหลั งจากการอบรม คือ การประชาสั ม พั น ธ์เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับข้อดีและผลเชิงบวกในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ ไขฟื้นฟู
ผู้กระท้าผิด
การฝึกอบรมนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีให้กรมคุมประพฤติไทยมีบทบาทในฐานะผู้น้าระดับอนุ
ภูมิภาคด้านการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุ มตัวแล้ว ยังเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
และการปฏิบัติ งานที่ท้าให้ เห็ นช่องทางการด้าเนินการ ตลอดจนปัญ หาอุปสรรคที่จะต้องช่วยกันแก้ไข
เพื่อให้เกิดก้าวส้าคัญที่จะท้าให้กลุ่มประเทศ CLMV ได้มีการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งท้ายที่สุดจะยังประโยชน์แก่งานคุมประพฤติทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม
ครั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบัน UNAFEI จะจัดการสัมมนาเพื่อติดตามผลจากแผนการที่ผู้
เข้าอบรมได้วางไว้ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย กรมคุมประพฤติได้รับเชิญเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษา
เพื่อเสนอแนะแนวทางอันจะช่วยให้การด้าเนินการฝึกอบรมในปีที่ 2 บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
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ความสาคัญของข้อกาหนดโตเกียวในการส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
The Importance of the Tokyo Rules in the Implementation of
Non-custodial Measures
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปัญหานักโทษล้นคุกเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญ 1 สืบเนื่องจากการใช้มาตรการจ้าคุก
มากเกินความจ้าเป็น ซึ่งประชากรนักโทษที่มีมากเกินขีดความสามารถในการรองรับของสถานที่ควบคุมตัว
ในแต่ละประเทศส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทั้งในส่วนของเรือนจ้า การแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ ตลอดจน
ท้าให้งบประมาณจ้านวนมากที่ควรน้าไปใช้ในกิจการอื่นๆ ของประเทศต้องถูกใช้ไปในการบริหารจัดการ
สถานที่ควบคุมตัวเหล่านั้น นอกจากนี้ ปัญหาประชากรนักโทษล้นคุกยังท้าให้รัฐต่างๆ ประสบปัญหาใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและหลักการด้านมนุ ษยธรรม อาทิ
ข้อก้าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ้า หรือ The Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners ที่รู้จักกันในนาม Mandala Rules หรือ ข้อก้าหนดสหประชาชาติว่า
ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ้าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส้าหรับผู้กระท้าผิดหญิง หรือ The
United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures
for Women Offenders ที่รู้จักกันในนาม Bangkok Rules เป็นต้น

อัตราความจุนกั โทษในเรือนจาและตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการคุมขังนักโทษในประเทศสหรัฐอเมริกา
1

จากสถิติข้อมูลที่รวบรวมโดย Institute for Criminal Policy Research มหาวิทยาลัย London เมื่อปี 2013 พบว่า ประเทศในทวีปเอเชีย
มีทั้งสิ้น 17 ประเทศที่มีจ้านวนประชากรในเรือนจ้ามากกว่าความสามารถในการรองรับของเรือนจ้าที่มีในประเทศนั้น ซึ่งจะสังเกตได้ว่าใน
บรรดาประเทศในรายการนี้ มีประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอัตรานักโทษถึงร้อยละ 316 ของ
ความสามารถในการรองรับ ล้าดับถัดมา คือ กัมพูชาที่ร้อยละ 206 ตามมาด้วยอินโดนีเชียที่ร้อยละ 170 ประเทศไทยและเมียนมาใกล้เคียง
กันที่ร้อยละ 144 และมาเลเซียที่ร้อยละ 113 ซึ่งหากมองในระดับโลกแล้วประเทศฟิลิปปินส์นั้นถือว่ามีจ้านวนผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าเป็นอันดับ
สองของโลก ในขณะที่กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทยและเมียนมาที่อันดับ 20 38 53 และ 54 ตามล้าดับ
3

ล่ า สุ ด เมื่ อ ปี 2015 ในการประชุ ม United Nations Congress on Crime Prevention and
Criminal Justice หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่า UN Crime Congress ครั้งที่ 13 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
สมาชิกองค์การสหประชาชาติ ซึ่งก็รวมถึงพวกเรา 5 ประเทศ ได้เห็นพ้องร่วมกันในการรับรองปฏิญญาโดฮา
และ Roadmap การพัฒ นากระบวนการยุติธรรมทางอาญาห้ วงปี 2015 - 2020 ตามปฏิญญาดังกล่าว
นานาประเทศได้แสดงเจตนารมย์ร่วมกันว่า การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจ้าคุก ถือเป็นหนึ่งหนทางที่
ส้าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกและสนับสนุนการด้าเนินการตามมาตรฐานขั้นต่้าต่างๆ ของ
สหประชาชาติโดยรัฐสมาชิก ท้าให้ หนึ่งในประเด็นส้าคัญของปฏิญญาและ Roadmap คือ การพยายาม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาตรการทางเลือกแทนการจ้าคุก เพื่อทบทวน ตลอดจนปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และกระบวนการอื่นๆ ที่สนับสนุนการกลับคืนสู่ชุมชนของผู้กระท้าผิด 2
1. ความเป็นมาของ Tokyo Rules
แนวคิดการใช้มาตรการปฏิบั ติต่อผู้ กระท้าผิ ดแบบไม่ควบคุม ตัวเริ่มขึ้นในเวทีนานาชาติอย่าง
ชั ด เจนใน ค.ศ. 1985 ณ การประชุ ม United Nations Congress on the Prevention of Crime and
the Treatment of Offenders (ชื่อ เดิม ของ UN Crime Congress ในปั จ จุบั น ) ครั้งที่ 7 ซึ่ งได้ รับ รอง
Milan Plan of Action โดยหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่รัฐสมาชิกร่วมกันรับรอง คือ การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการหาหนทางลดประชากรนั กโทษในคุกและการท้ามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ กระท้าผิ ดแบบไม่
ควบคุมตัวที่ประเทศสมาชิกสามารถน้าไปปรับใช้ได้3
ต่อมาในปี 1986 ที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ได้เห็น
ถึงความจ้าเป็นในการด้าเนินงานตาม Milan Plan of Action จึงได้ออกข้อรับรองที่ 1986/10 เรื่องการ
ปฏิบั ติตาม Milan Plan of Action เมื่อวัน ที่ 21 พฤษภาคม 19864 และร้องขอให้ เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ และองค์การนอกภาครัฐ ด้าเนินการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท้าหลักทั่วไปและมาตรฐานขั้นต่้าในการเลือกใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
แก่บุคคลที่อาจถูกสั่งให้ใช้มาตรการแบบควบคุมตัว
ในปี 1987 สถาบั นการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดของสหประชาชาติ
ภาคพื้ น เอเชี ย และตะวั น ออกไกล หรื อ สถาบั น UNAFEI (The United Nations Asia and Far East
Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders -UNAFEI) ได้ เข้ า มามี
2

To that end, we endeavour:...to promote and encourage the use of alternatives to imprisonment, where appropriate,
and to review or reform our restorative justice and other processes in support of successful reintegration [of
offenders]..., Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations
Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and
International Levels, and Public Participation
3 Roger S. Clark, The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program, 109.
4 Section XI 1986/10 Implementation of the conclusion and recommendation of the seventh United Nations Congress
on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
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บทบาทส้าคัญในการสนับสนุนมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยได้เป็นผู้จัดการประชุมหารือร่วมกับนานา
ประเทศในประเด็น เกี่ย วกับ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ กระท้าผิ ดโดยไม่ใช้ส ถานที่คุมขัง (Non-institutional
Treatment of Offenders) ในการประชุมครั้งนั้นนานาประเทศได้ร่วมหารือและน้ามุมมองการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิดมาแบ่งปันกัน อาทิเช่น การชะลอฟ้อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกกระบวนการยุติธรรมหลัก
การให้ผู้กระท้าผิดท้างานบริการสังคม รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติมา
ช่วยในการสอดส่องผู้กระท้าผิด เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์และรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดนอกสถานที่
คุมขังเหล่านี้ได้ถูกน้ามากลั่นกรองเป็นร่างฉบับแรกของข้อก้าหนดมาตรฐานขั้นต่้าว่าด้วยการใช้มาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัว5
หลังจากร่างฉบับแรกได้ถือก้าเนิดขึ้นและรายงานไปยังคณะกรรมาธิการขององค์การสหประชาชาติ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ และสถาบันเพื่อการยุติธรรมทั่วโลกได้ร่วมกันปรับปรุงร่างฉบับแรก
โดยอ้างอิงจากรูปแบบของ The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 19556
จนท้าให้ร่างฉบับแรกพัฒนามาจนเป็นฉบับสุดท้ายที่ได้มีการน้าเสนอไปยังที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดครั้งที่ 8 ในปี 1990 ณ กรุงฮาวานา ประเทศ
คิวบา จนกระทั่งในที่สุดหลังจากที่สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิดได้ท้าค้าเสนอไปยังที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และที่ประชุมสมัชชาใหญ่จึงได้มี
ข้อมติที่ 45/110 ลงวัน ที่ 14 ธัน วาคม 1990 รับรองข้อก้าหนดดังกล่าวโดยให้ ชื่อเต็มว่า The United
Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures โด ย มี ชื่ อ เรี ย ก แ บ บ ย่ อ ว่ า
“Tokyo Rules หรือ ข้อก้าหนดโตเกีย ว” เพื่ อเป็น เกียรติแก่ส ถาบั น UNAFEI ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันข้อก้าหนดโตเกียวนี้
2. สาระสาคัญของ Tokyo Rules
ข้อก้าหนดโตเกียวเป็นการวางหลักการให้รัฐเห็นถึงความส้าคัญของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและ
เสนอวิธีการให้รัฐที่ต้องการน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไปใช้สามารถเลือกใช้ได้ โดยแบ่งออกเป็น 8 ส่วน
ประกอบด้วย 1) หลั กการทั่วไป 2) ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี 3) ขั้นตอนการพิจารณาคดี และการ
พิพากษา 4) ขั้นตอนหลังการมีค้าพิพากษา 5) วิธีการของมาตรการไม่ควบคุมตัว 6) เจ้าหน้าที่ 7) อาสาสมัคร
และทรัพยากรชุมชนอื่นๆ และ 8) การวิจัย การวางแผน การก้าหนดนโยบาย และการประเมินผล
ส่วนที่ 1 หลักการทั่วไป ได้แก่
- การสร้างมาตรฐานขั้น ต่้าสุด หมายความว่า หากรั ฐใดจะมีการบังคับใช้มาตรการใดๆ ที่มี
จุดประสงค์เพื่อปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัวก็ย่อมที่จะสามารถกระท้าได้และได้รับ
การสนับสนุนด้วย
5
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- ความยืดหยุ่น คือ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรมของประเทศนั้ นๆ ได้ และยังเปิดช่องให้รัฐสามารถก้าหนดความเหมาะสม
ระหว่างสิ ทธิของผู้กระท้าความผิด สิทธิของเหยื่อ รวมถึงประโยชน์ของสาธารณะในการ
รักษาความปลอดภัยของสังคมและการป้องกันอาชญากรรมด้วย
- ใช้ได้ในทุ กขั้น ตอนของกระบวนการยุติธ รรม คื อ ให้ ใช้กับ บุค คลทุ กคนที่ ถูกฟ้ องร้อง อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีหรือการด้าเนินการตามค้าพิพากษาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องหรือที่ถูกพิพากษาแล้วโดยศาล
- ค้านึงถึงหลัก Rule of Law ซึ่งถือเป็นหลักพื้นฐานกฎหมายทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับในนานา
ประเทศ เช่ น การให้ ม าตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ต้ อ งได้ รับ การบั ญ ญั ติ ไว้โ ดยกฎหมาย
การค้านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการใช้อ้านาจของ
เจ้าหน้าที่ หลักการควบคุมตรวจสอบได้ และกลไกที่เหมาะสมส้าหรับการเรียกร้องและการ
ชดใช้ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนก่อนพิจารณาคดี
รูปแบบของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในขั้นตอนก่อนพิจารณาคดีเน้นย้้าในความส้าคัญของการ
ออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ให้อ้านาจในการใช้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในการปล่อย
ตัวผู้กระท้าผิด หากเห็น ว่าการด้าเนิน คดีต่อไปกับผู้กระท้าผิดจะไม่เป็นประโยชน์ส้ าหรับการป้ องการ
อาชญากรรม และให้เลือกใช้การควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในฐานะมาตรการขั้นสุดท้ายที่ต้องอาศัย
หลักความจ้าเป็นการด้าเนินการและหลักมนุษยธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณาคดีและการพิพากษา
รัฐควรจัดให้มีเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจในการท้ารายงานการสืบเสาะทางสังคมเกี่ยวกับผู้กระท้า
ความผิดเพื่อน้ าข้อมูล ที่ได้มาใช้เป็น ส่ วนหนึ่ง ให้ ผู้ มีอ้านาจใช้ ประกอบพิ จารณาการลงโทษ ในส่ วนของ
การพิพากษา ศาลควรมีอ้านาจในการก้าหนดขอบเขตของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยพิจารณาถึง
ความจ้าเป็นในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด การคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมและประโยชน์ของเหยื่อ
ทั้งนี้ข้อก้าหนดโตเกียวได้แสดงตัวอย่างวิธีการที่อาจน้ามาใช้แทนการลงโทษแบบควบคุมตัว อาทิ การว่า
กล่าวตักเตือน การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข การลงโทษทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับ การรอการลงโทษ การ
คุมประพฤติ การกักขังที่บ้าน หรือการน้าวิธีต่างๆ มาผสมผสานกันเป็นมาตรการอื่น
ส่วนที่ 4 ขั้นตอนหลังมีคาพิพากษา
ผู้ที่มีอ้านาจสามารถเลือกใช้มาตรการต่างๆ แทนการลงโทษแบบควบคุมตัว อาทิ การปล่ อย
ชั่วคราว การใช้บ้านกึ่งวิถี การพักการลงโทษและอภัยโทษ รวมถึงการปล่อยตัวไปท้างานหรือไปศึกษา
ส่วนที่ 5 วิธีการของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
หนึ่งในปัจจัยส้าคัญของการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว คือ การควบคุมและการสอดส่อง
ซึ่งมีความส้าคัญในการช่วยเหลื อผู้ที่ท้าผิดให้กลับตัวอยู่ในสังคมได้ โดยมีโอกาสหวนกลับไปกระท้าผิดได้
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น้ อยที่ สุ ด มาตรการที่ ใช้ในการควบคุ ม และสอดส่ อ งต้ องเป็ น มาตรการที่ ก้ าหนดไว้ต ามกฎหมาย ซึ่ ง
กฎหมายต้องก้าหนดขอบเขตและประเภทของการควบคุมและสอดส่อ งที่เหมาะสมกับผู้กระท้าผิดแต่ละ
ราย ตลอดจนการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท้าความผิดตามความจ้าเป็น เช่น ด้านจิตวิทยา ด้าน
สังคม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ท้าความผิดสามารถสร้างความผูก พันกับชุมชนและท้าให้บุคคลผู้นั้นสามารถกลับ
เข้าไปอยู่ในสังคมได้อีกครั้ง
ข้อก้าหนดยังได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิดที่อยู่ภายในขอบเขตของการใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว อาทิ การแก้ไขฟื้นฟูรายบุคคล การใช้กลุ่มบ้าบัด การใช้โปรแกรมด้านที่อยู่
อาศัย รวมถึงโปรแกรมพิเศษกับกลุ่มที่ท้าความผิดแต่ละประเภท ซึ่งการจะเลือกวิธีการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใด
อย่างหนึ่งต้องค้านึงถึงภูมิหลังของผู้ที่ท้าความผิด เช่น บุคลิกภาพ ความถนัด สติปัญญา ค่านิยมและที่
ส้าคัญอย่างยิ่ง คือ สาเหตุแห่งการกระท้าผิดนั้นๆ และการเลือกโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู จะต้องค้านึงถึงการ
สนับสนุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ
การเลื อ กใช้ ม าตรการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง กั บ ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด ควรจะต้ อ งก้ าหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้มีการอธิบายให้ผู้กระท้าความผิดได้รับทราบถึงเงื่อนไข ระยะเวลาบังคับใช้ของเงื่อนไข และ
สิทธิและหน้าที่ของผู้กระท้าความผิดที่จะต้องกระท้าตาม โดยอาจก้าหนดผลของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือการฝ่าฝืน เงื่อนไขไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งอาจหมายรวมถึง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการควบคุมตัว
ผู้กระท้าความผิดผู้นั้น ตลอดจนเปิดช่องให้ผู้กระท้าความผิดสามารถอุทธรณ์ให้มีการทบทวนเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวได้
ส่วนที่ 6 เจ้าหน้าที่
ข้อก้าหนดโตเกียวกล่าวถึงบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว โดยวาง
มาตรฐานด้านการสรรหาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม กล่าวคือ ความ
หลากหลายของเจ้าหน้าที่ อาชีพ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา เป็นต้น ตลอดจนการให้มาตรฐานแก่รัฐใน
การก้าหนดหลั ก ประกั น ที่ เจ้ าหน้ าที่ ค วรได้รับ ทั้ งในรูป ของค่ าตอบแทนและการฝึ ก อบรมที่ จ ะท้ าให้
เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาเติบโตและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างชัด
แจ้งในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด สิทธิของผู้กระท้า ความผิดและการ
คุ้มครองป้ องกันสั งคม ตลอดจนการประสานงานและท้างานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ส่วนที่ 7 อาสาสมัครและทรัพยากรชุมชนอื่นๆ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรหลัก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดในการ
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้กระท้าผิดกับชุมชน และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด ภาครัฐจะต้องประสาน
ความเข้าใจกับองค์กรเอกชนและสาธารณชนทั่วไปให้มีบทบาทสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรอาสาสมัครที่
ส่งเสริมการด้าเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความจ้าเป็นของการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนและความส้าคัญของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ตลอดจนเป็นการสร้างทัศนคติ
ของสาธารณะทีช่ ่วยท้าให้การแก้ไขฟื้นฟูสามารถด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รัฐจะต้องมีการคัดเลือกและสรรหาอาสาสมัครด้วยความระมัดระวัง มีการอบรมให้ความรู้ รวมถึง
การให้ หลั กประกัน เกี่ย วกับ ชีวิตและทรัพย์ สินในขณะปฏิบัติห น้าที่ เพื่ออ้านวยให้อาสาสมัครสามารถ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 8 การวิจัย การวางแผน การกาหนดนโยบาย และการประเมินผล
เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปตามบริบทของสังคม
รัฐควรจัดให้มีการค้นคว้าวิจัยและวางแผนอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ และสร้างกลไกการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อน้ามาค้นคว้าวิจัย ซึ่งผลจากการวิจัยเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
นโยบายด้าเนินการและการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
รัฐยังควรจัดท้ากลไกเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัว อาทิ หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม หน่วยงานด้านสวัสดิการประชาชน ทั้งที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษาและด้านแรงงาน
ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนการด้าเนินงานของรัฐ นอกจากการบูรณาการหน่วยงานภายในประเทศ
แล้ว ข้อก้าหนดโตเกียวยังเห็นความส้าคัญในการใช้ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศในการพัฒนาองค์
ความรู้ต่างๆ ผ่านการวิจัย การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐ การศึกษา
เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมาย และการท้าให้ตัวบทกฎหมายของแต่ละประเทศสอดคล้องกันในเรื่อง
ของการปฏิบัติต่อผู้กระท้าความผิดนอกสถานที่คุมขัง อันจะอ้านวยการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวข้ามเขต
แดนรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งอาจจะออกมาเป็นในรูปแบบของสนธิสัญญาตัวอย่างว่าด้วยการส่งตัวผู้กระท้าความผิด
ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการสอดส่องหรือปล่อยตัวชั่วคราว
3. ความสาคัญของ Tokyo Rules
3.1 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
สาเหตุหลักที่รัฐควรค้านึงถึงการเลือกใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอย่างเป็นรูปธรรม คือ การ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพราะอิสรภาพ (liberty) ถือเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ได้ รับรองเอาไว้ในตรา
สารต่างๆ อาทิ Universal Declaration on Human Rights International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT) ซึ่งประเทศในแถบ CLMV นี้เป็นภาคีเกือบทุกฉบับ และบทบัญญัติ
ของกฎหมายภายในประเทศที่ท้าให้รัฐ ต่างๆ มีพันธกรณี ที่ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่ าว
หากรัฐต้องการพรากอิสรภาพไปจากบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้กระท้าผิด ตามหลัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้ว รัฐต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็น (necessity) และ
ความส้ าคัญ ที่ จ ะต้องใช้มาตรการดังกล่ าวเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ทางสั งคม (Achieve an important
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societal objective) และใช้มาตรการจ้าคุกเป็นทางออกสุดท้าย เนื่องจากไม่มีมาตรการอื่นใดที่จ้ากัดสิทธิ
เสรีภาพน้อยกว่านี้ที่จะท้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (last resort as no other less restrictive means
to achieve objective)
นอกจากนี้ เมื่อรัฐเลือกที่จะจ้ากัดสิทธิเสรีภาพของบุ คคลโดยการจ้าคุกแล้ว รัฐจ้าเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคงจะไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ว่าสภาพของสถานที่กักขังหรือเรือนจ้าในหลายๆ ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียนั้นคง
ไม่ได้ตั้งอยู่บนมาตรฐานที่ดีที่สุด การน้าบุคคลเข้าสู่สถานที่กักขังในลักษณะดังกล่าวอาจถือเป็นการปฏิบัติ
ที่ ไม่ ค้ า นึ ง ถึ งศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ และอาจถื อ เป็ น การทารุ ณ โหดร้ า ย (cruel) ไม่ มี ม นุ ษ ยธรรม
(inhumane) ซึ่งไม่เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระท้าอื่น ๆ ที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่้ายีศักดิ์ศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
3.2 การจาคุกที่ไม่จาเป็นสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ
เมื่อค้านวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลนักโทษทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการเรือนจ้า
เจ้าหน้าที่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้อก้าหนดโตเกียวจึงถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะน้ามาพิจารณาเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพราะการใช้ทรัพยากรชุมชนย่อมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดสรรทรัพยากรโดยหน่วยงาน
ของรัฐ
3.3 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อก้าหนดโตเกียวสามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่จะพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัวระหว่างกั น ดังจะเห็นได้จากส่วนสุดท้ายที่กล่าวถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายสู งสุด คือ การสร้างกฎหมายที่ สอดคล้องกัน และท้าให้รัฐ
สามารถส่งตัวผู้กระท้าความผิดไปรับการปฏิบัติแบบไม่ควบคุมตัวในอีกรัฐหนึ่งได้ อีกเป้าประสงค์หนึ่งของ
ข้อก้ าหนดดั งกล่ าว คือ ความร่ว มมือ ในการค้น คว้าวิจัย ฝึ กอบรมและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อทางเทคนิ ค
เกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติต่อผู้ที่ท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัวซึ่งเป็นสิ่ง ที่สามารถด้าเนินการได้ทันที และการ
จัดการฝึกอบรม TCTP นี้ก็ถือเป็นหนึ่งในการด้าเนินรอยตามมาตรฐานของข้อก้าหนดโตเกียว
3.4 เป็นมาตรการทางอ้อมในการป้องกันอาชญากรรม
ตามสถิติแล้วผู้กระท้าความผิดที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะถูกคุมขังเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
จึงสามารถอนุมานได้ว่า ยังมีผู้กระท้าผิดอีกจ้านวนมากที่อยู่ในสังคมทั่วไปโดยปกติ การใช้มาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวท้าให้รัฐสามารถสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดเหล่านี้ได้ โดยตรงและโดยอ้อมผ่านความ
ร่วมมือกับชุมชน และยังเป็นหนทางที่ไม่สร้างตราบาปติดตัว (stigmatisation) ให้แก่ผู้กระท้าผิด ซึ่งถือได้
ว่าเป็นมาตรการที่ยั่งยืนกว่าในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดและป้องกันการกระท้าผิดซ้้า ซึ่งหมายถึงป้องกัน
อาชญากรรมในทางหนึ่งด้วย
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4. ข้อท้าทายของการใช้ข้อกาหนดโตเกียว
4.1 ความเข้าใจของสาธารณชนที่สนับสนุนโทษจาคุก
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตามความเข้าใจของสาธารณชนแล้ ว การจ้าคุกถือเป็นมาตรการการลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดอาญาที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าผู้ที่ท้าความผิดควรถูกน้าไปจองจ้า
ไว้ ไม่ให้ออกมาปะปนอยู่ในสังคมและเป็นการรักษาความสงบของสั งคมโดยรวม แต่ในความเป็นจริง ไม่ใช่
ว่าผู้ ที่ถูกคุมขั งจะอยู่ ในคุกตลอดไป เพราะวันใดวันหนึ่งเมื่อนักโทษเหล่ านั้นได้รับโทษครบตามที่ศาล
ก้าหนดแล้ว ก็จะต้องออกมาอยู่ในสังคม และสังคมก็จะต้องเผชิญกับบุคคลเหล่านั้นในฐานะหนึ่งในสมาชิก
ของสั งคม นอกจากนี้ ปั ญ หานั ก โทษล้ น คุ ก ท้ าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด
ในเรือนจ้าด้อยคุณภาพลงและอาจไม่สามารถประสบผลส้าเร็จในการแก้ไขฟื้นฟู ท้าให้เมื่อนักโทษเหล่านั้น
ได้รับการปล่อยตัว จึงออกมาใช้ชีวิตในสังคมโดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมเพียงพอ เมื่อเป็น
เช่นนี้หากเรือนจ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งชุมชนเองไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องของการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท้าความผิดด้วยมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว สุดท้ายผลเสียก็จะเกิดแก่สังคมเอง เพราะเมื่อ
ผู้กระท้าความผิดเข้าไปใช้เวลาอยู่ในคุกแล้วก็อาจกลายเป็นอาชญากรที่จะท้าความผิดร้ายแรงยิ่งขึ้น ท้าให้
การสนับสนุนการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องท้าควบคู่กับการสร้างความ
เข้าใจและความตระหนักรู้แก่สังคม
4.2 ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
หากรัฐต้องการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจ้าเป็นต้องออกมาตรการที่รัดกุม
มีโครงสร้างองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อม
ทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และท้าความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติต่อผู้ท้าความผิด
นอกสถานที่ กั กกั น และบทบาทที่ ชุ ม ชนสามารถมี ส่ ว นร่ว มได้ ซึ่งรัฐ ต้ องชี้แ จงให้ เห็ น ถึงผลประโยชน์
ที่มาตรการดังกล่าวมีมากกว่าการใช้มาตรการแบบควบคุมตัว
5. สรุปความสาคัญของข้อกาหนดโตเกียวในการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
5.1 ข้อกาหนดโตเกียวได้ให้อิสระแก่รัฐในการออกแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เหมาะสม
ข้อก้าหนดโตเกียวได้ให้รายละเอียดในการบังคับใช้วิธีการปฏิบัติต่อผู้ ที่ท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัว
ซึง่ ช่วยให้รัฐสามารถก้าหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับรัฐของตนเองได้ ข้อก้าหนดโตเกียวได้ให้อิสระอย่างมาก
แก่รัฐในการออกแบบมาตรการโดยตั้งอยู่บนหลักของการควบคุมและสอดส่องที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การก้าหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ประเทศไทยเลือกใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวผ่านกรมคุมประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติ
มีหน้าที่ในการสืบเสาะ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดนอกเรือนจ้า พนักงานคุมประพฤติยังมีหน้าที่
สนับสนุนมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวโดยการท้ารายงานเสนอต่อศาล เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
น้าการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้ ในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บทบาทหน้าที่และ
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อ้านาจของพนั กงานคุมประพฤติจ ะแตกต่างออกไป รวมถึงการมีอ้านาจจับ กุมผู้ ถูกคุมความประพฤติ
ที่ละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติ เช่นนี้เอง จะเห็นได้ว่ารัฐต่างๆ มีอิสระในการออกแบบรูปแบบ หน่วยงาน
ตลอดจนระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในการปฏิบัติต่อผู้ กระท้าผิ ดแตกต่างออกกันไปตามบริบท
ที่เหมาะสมของประเทศนั้นๆ
5.2 ข้อกาหนดโตเกียวไม่ได้ก่อให้เกิดพันธกรณี แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยรัฐใน
การออกแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและปฏิบัติตามพันธกรณี ในอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
ข้อก้าหนดโตเกียวไม่ได้ก่อให้เกิดพันธกรณีเหมือนกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ หากแต่เป็นการ
สร้างมาตรฐานเพื่อให้รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติส ามารถน้าไปปฏิบัติโดยตั้งอยู่บนหลักของ
กฎหมายสิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยั งเป็ น การวางรากฐานที่ จ ะอ้านวยให้ รัฐ สมาชิ ก
ที่ต้องการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหรือที่ใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอยู่แล้ว สามารถบังคับ
ใช้มาตรการดังกล่าวได้อย่างมีป ระสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือในการตีความ รวมถึงก้าหนด
ขอบเขตของการบังคับใช้และพัฒนามาตรการดังกล่าว
5.3 มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมีความหลากหลายสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับระดับ
ความร้ายแรงของความผิดและภูมิหลังของผู้กระทาผิด
ข้อก้าหนดโตเกีย วได้แสดงให้ เห็ นว่ารัฐสมาชิกสามารถน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้ได้
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทั้ งก่อน ระหว่างและหลังมีค้าพิพากษา โดยตั้งอยู่บนหลักของ
ความจ้าเป็นพื้นฐานของการกระท้าผิด พื้นฐานของผู้กระท้าผิ ด การปกป้องสังคมส่วนรวมและผู้ มีส่วนได้
เสี ย จากการกระท้ าผิ ดนั้ น ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงรูปแบบที่ ห ลากหลายในการปฏิ บั ติต่อผู้ กระท้ าความผิ ด
ที่สามารถน้าไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องตามระดับความร้ายแรงของการกระท้าผิด หรือสอดรับกับภูมิหลัง
ของผู้กระท้าความผิดได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
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รูปแบบของมาตรการทางเลือกแทนการจาคุก
The Variety of Alternatives to Imprisonment
ดร. นัทธี จิตสว่าง
รองผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
ประชากรในเรือนจ้ามีจ้านวนสูงขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ค.ศ. 1980 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่า
จะสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศจึงต้องเผชิญกับปัญหานักโทษล้นเรือนจ้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น
ปัญหาสุขอนามัย สภาพความเป็ น อยู่ของผู้ต้องขัง และงบประมาณที่รัฐต้องแบกรับ นอกจากนี้ปัญหา
นักโทษล้ นเรือนจ้ายังส่งผลต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระท้าผิดในเรือนจ้าอีกด้วย ดังนั้น หลายประเทศจึงมี
ความพยายามที่จะลดการใช้โทษจ้าคุก โดยใช้โทษทางเลือกหรือมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งมีหลาย
ประเภทและสามารถน้า มาปรับใช้ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นช่วง
ก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี หรือภายหลังพิจารณาคดี
ขั้นก่อนพิจารณาคดีของศาล
1. ชั้นสืบสวนของตารวจ ต้ารวจมีดุลพินิจที่จะเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายส้าหรับคดีบาง
ประเภท เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้ว สิทธิน้าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป
2. ชั้นอัยการ อัยการอาจมีอ้านาจในการชะลอการฟ้องคดีส้าหรับความผิดบางประเภท ตัวอย่างเช่น
ในประเทศไทยอัยการมีอ้านาจชะลอการฟ้องคดีที่มีการตรวจพิสูจน์พบว่า ผู้กระท้าผิดเป็นผู้เสพหรือผู้ติด
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
3. การหลีกเลี่ยงการคุมขังก่อนพิจารณาคดี (Pre-trial Detention) จ้าเลยย่อมถูกสันนิษฐานว่า
บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามีความผิด ดังนั้นรัฐควรลดการคุมขังก่อนพิจารณาโดยไม่จ้าเป็น แต่หาก
ศาลไม่อาจหลีกเลี่ยงการคุมขังก่อนพิจารณาคดีได้ มาตรการทางเลือกแทนการกักขังย่อมสามารถน้ามา
ปรับใช้ได้ เช่น การให้ประกันตัวผู้ต้องหา หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัว (Electronic
Monitoring)
ขั้นพิจารณาและการตัดสินคดีของศาล
ศาลอาจตัดสินให้ใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวแทนการลงโทษจ้าคุก ส้าหรั บคดีที่ไม่ร้ายแรงและ
เห็นว่าการลงโทษจ้าคุกนั้นไม่มีความจ้าเป็น
1. การคุมประพฤติ (Probation) คือ การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดรายบุคคล
โดยพนักงานคุมประพฤติ ศาลมีอ้านาจก้าหนดเงื่อนไขอื่นควบคู่ไปกับการคุมประพฤติได้ เช่น การรายงาน
ตัวเป็นประจ้าตามระยะเวลาที่ก้าหนด หรือการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัว (EM) เป็นต้น
ระหว่างการคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาหรือการ
ประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้กระท้าผิดสามารถปรับตัวในสังคมได้และป้องกันการกระท้าผิดซ้า้
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2. ค าสั่งให้ท างานบริการสั งคม (Community Service Orders) การให้ ท้างานบริการสั งคม
เหมาะส้าหรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท้าความผิดในคดี ศาลอาจก้าหนดชั่วโมงให้
ผู้กระท้าผิดท้างานบริการสังคมในชุมชนตามความเหมาะสมของเพศและวัย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยก้ากับ
ดูแลการท้างาน
3. ศู น ย์ ค วบคุ ม ตั ว ชั่ ว คราว (Periodic Detention Centre) บางประเทศอาจเรีย กว่ า ศู น ย์
ควบคุมตัวสุดสัปดาห์ (Weekend Detention Centre) ผู้กระท้าผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมตัวใน
ศูนย์ดังกล่าวเฉพาะบางวันตามที่ศาลก้าหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ มาตรการ
ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท้าผิดยังคงสามารถประกอบอาชีพได้ในวันธรรมดา รักษาและพัฒนา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน แต่ต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายในวันหยุดสุดสัปดาห์
4. ศู น ย์ ฝึ ก อบรมแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว (Attendance Centre) เป็ น มาตรการที่ ใช้ กั บ ผู้ ก ระท้ า
ความผิ ด เยาวชน โดยศาลจะก้าหนดให้ เยาวชนนั้ นเข้าสู่ ศูนย์ดังกล่ าวเป็ นประจ้าตามจ้านวนชั่วโมงที่
เหมาะสมโดยค้านึงถึงอายุของผู้กระท้าผิดและความร้ายแรงแห่งคดี ภายในศูนย์จะเน้นการฝึกระเบียบ
วินัย ฝึกร่างกาย ฝึกอาชีพตามความสนใจ และให้การศึกษา
5. การกั ก ขั ง ที่ บ้ า น (Home Detention/House Arrest/Home confinement) ศาลอาจ
ก้าหนดให้ผู้กระท้าผิดอยู่ในบ้านของตนเองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะออกนอกบริเวณบ้านได้ในบางกรณี
เท่านั้น เช่น ท้างานหรือเรียนหนังสือ ทั้งนี้ การตรวจสอบการอยู่ที่บ้านอาจกระท้าผ่านทางโทรศัพท์ การ
ออกไปสอดส่องที่บ้าน หรือผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัว (EM)
6. ค าสั่ งให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่ ผู้ เสี ย หาย (Victim Compensation Orders) ศาลสามารถ
ก้าหนดให้ผู้กระท้าผิดจ่ายเงินจ้านวนหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายหรือความสูญเสียที่ตน
ได้กระท้าลงต่อผู้เสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากความเสียหายหรือความสูญเสียนั้น
7. การปรับ (Fines) เป็นโทษที่บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระท้าผิดโดยตรง การก้าหนดค่าปรับ
นั้นควรค้านึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระท้าความผิด
ขั้นหลังการตัดสินคดีของศาล
ในกรณีที่ศาลตัดสินลงโทษจ้าคุกแล้ว ยังสามารถน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไปปรับใช้ได้หลาย
กรณี ดังนี้
1. การพักการลงโทษ (Parole) เป็นมาตรการปล่อยตัวนักโทษก่อนครบก้าหนดโดยมีเงื่อนไข
โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ได้รับโทษในเรือนจ้ากับพฤติกรรมของนักโทษระหว่างอยู่ในเรือนจ้า ส้าหรับ
ประเทศไทย การพักการลงโทษไม่ใช่สิทธิของนักโทษ แต่เป็นประโยชน์ที่พึ งได้รับตามพัฒ นาการความ
ประพฤติภายในเรือนจ้า
2. การปล่อยตั วชั่วคราวเพื่อการทางาน (Work Release) เป็นการปล่อยตัวนักโทษชั่วคราว
เพื่ อให้ ออกไปท้างานประจ้ าที่ตนเคยท้าอยู่ก่อนกระท้าความผิ ด เพื่ อเปิดโอกาสให้ นักโทษยังสามารถ
ประกอบอาชีพได้ต่อไปโดยไม่ให้การจ้าคุกเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงทางอาชีพที่นักโทษมีอยู่
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3. การลดวันต้องโทษ (Remission) เป็นมาตรการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ก่อนครบก้าหนดโทษโดยมี
เงื่อนไข โดยค้านึงถึงพฤติกรรมของนักโทษเป็นส้าคัญ ส้าหรับประเทศไทยนักโทษที่มีความประพฤติดีหรือ
ท้าคุณประโยชน์ต่างๆ จะได้รับวัน ลดโทษซึ่งจะถูกเก็บสะสมไว้ ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาการลดวัน
ต้องโทษเป็นผู้พิจารณาการปล่อยตัวนักโทษ
4. การอภัยโทษ (Pardons) เป็นมาตรการปล่อยตัวผู้ต้องขังโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนครบก้าหนดโทษ
โดยถือว่าผู้ต้องขังผู้นั้นไม่ต้องรับโทษอีกต่อไป การอภัยโทษมี 2 ประเภท คือ 1) การอภัยโทษเฉพาะราย
(Individual Pardon) เป็นกรณีที่นักโทษยื่นค้าร้องขออภัยโทษตามที่กฎหมายก้าหนด และ 2) การอภัย
โทษแบบกลุ่ม (General Pardon/Collective Pardon) เป็นกรณีที่นักโทษมิได้ยื่นค้าร้องขออภัยโทษด้วย
ตนเอง แต่รัฐประกาศให้นักโทษที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก้าหนดได้รับการอภัยโทษ ส้าหรับประเทศไทย การ
อภัยโทษแบบกลุ่มมักกระท้าในวันส้าคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของกษัตริย์หรือราชินี วัน
ราชาภิเษก วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น
5. บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) เป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้พ้นโทษเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
และจิตใจ ส้าหรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่มีที่พักอาศัยหรือยังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้
กล่าวโดยสรุป มาตรการทางเลือกแทนการจ้าคุก มีหลายรูปแบบ และสามารถน้าไปปรับใช้ได้ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งก่อนการพิจารณาคดีของศาล ระหว่างการพิจารณาและ
ตัดสินคดี และภายหลังการตัดสิ นคดีของศาล การมาเรียนรู้งานคุมประพฤติของไทยในครั้งนี้ย่อมเป็นแรง
กระตุ้นให้กลุ่มประเทศ CLMV เห็นความส้าคัญและรูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่หลากหลาย กลุ่ม
ประเทศ CLMV อาจเลือกน้ามาตรการที่เห็นว่าเหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศตนไปปรับใช้เพื่อให้
สอดคล้องกับบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ นอกจากนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการแบบไม่ควบคุม
ตัวอยู่บ้างแล้วดังที่กล่าวมา แต่ก็ยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบงานที่มีอยู่เพื่อขจัดจุดด้อยให้ได้มาก
ที่สุด รวมทั้งศึกษาตัวอย่างการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวประเภทอื่นๆ ในประเทศที่ประสบความส้าเร็จ
เพื่อประโยชน์ในการน้ามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมไทยต่อไปในอนาคต
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ประโยชน์ของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับผู้กระทาผิด
Advantages of Non-Custodial Measures
พลตารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด7
รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท8
ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์9
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก10
วัตถุประสงค์ของการลงโทษสามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ การแก้แค้นทดแทน (Retribution)
การข่ ม ขวั ญ ยั บ ยั้ ง (Deterrence) การตั ด โอกาสกระท้ า ผิ ด (Incapacitation) และการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
(Rehabilitation) ซึ่งวัตถุป ระสงค์ของการลงโทษทั้ง 4 แบบยังมี อยู่ในปัจจุบั น แต่ การให้ ความส้ าคั ญ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของแต่ละสังคม
หากพิจารณาวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อการตัดโอกาสกระท้าผิดเพื่อปกป้องสังคมให้ปลอดภัย
มาตรการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การจ้าคุก อย่างไรก็ตาม การ
จ้าคุกเป็นเพียงวิธีการแยกผู้กระท้าผิดออกจากสังคมชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากผู้กระท้าผิดจะต้องกลับมา
อยู่ในสังคมอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อผู้กระท้าผิดในการปรับตัวเข้ากับสังคมเนื่องจากมีตราบาปจากการ
จ้าคุก วิธีการจ้าคุกจึงไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด ประกอบกับอัตราความจุในเรือนจ้าของไทยในปัจจุบันท้าให้
สภาพความเป็ น อยู่ ของผู้ ต้ องขังมี ความยากล้ าบากและยากต่ อการแก้ไขฟื้ นฟู ขณะถูกคุม ขัง ปั จจุบั น
กรมราชทัณฑ์ดูแลเรือนจ้าและทัณฑสถานทั้งประเทศจ้านวน 143 แห่ง อัตราความจุมาตรฐานที่ก้าหนดไว้
คือ 112,000 คน และมีอัตราความจุเต็มที่ (maximum capacity) อยู่ที่ 160,000 คน แต่ในความเป็น
จริงมีจ้านวนผู้ต้องขังสูงเกือบ 300,000 คน 11 ซึ่งเกินกว่าอัตราความจุมาก ดังนั้นการจ้าคุกเพื่อตัดโอกาส
กระท้าผิดอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับสังคมไทย และอาจก่อผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่สังคมได้
วิธีการที่ น่ าสนใจอี กประเภทหนึ่ ง คือ การลงโทษเพื่ อ การแก้ไขฟื้ น ฟู มาตรการที่ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์นี้ ได้แก่ การรอการลงโทษโดยมีการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวที่
มุ่งเน้นแก้ไขผู้กระท้าผิดมากกว่ายับยั้งการกระท้าผิด ทั้งยังเลี่ยงการจ้าคุกที่อาจท้าให้ผู้กระท้าผิดเรียนรู้
พฤติกรรมไม่เหมาะสมจากนักโทษอื่น ลดความแออัดในเรือนจ้า ซึ่งจะท้าให้ผู้ที่ถูกคุมขังมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7

กรรมการกฤษฎีกา
อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ้ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบเสาะและพินิจ กรมคุมประพฤติ
11 กรมราชทัณฑ์, สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส้ารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560, http://www.correct.go.th
/stat102/display/result.php?date=2017-05-01&Submit=%B5%A1%C5%A7
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การหันเหคดี (Diversion)
การคุมประพฤติ (Probation) และการพักการลงโทษ (Parole) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ อยู่คนละมิติกับโทษ
ทางกฎหมาย ในแง่ของการลงโทษทางกฎหมายนั้น กฎหมายไทยมีโทษทางอาญาเพียง 5 ประเภท คือ
ประหารชี วิต จ้ าคุ ก กั ก ขั ง ปรั บ ริ บ ทรั พ ย์ สิ น 12 ดั งนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ าประเทศไทยเราขาดโทษทางเลื อ ก
(Intermediate Sanction) ที่ศาลสามารถก้าหนดให้ผู้กระท้าความผิดให้สอดคล้ องกับพฤติการณ์แห่งคดี
และสภาพแวดล้อม
นอกจากนี้ โทษปรั บ ตามกฎหมายอาญาที่ ล้ า สมั ย ก็ เป็ น ปั ญ หาเช่ น กั น ท้ า ให้ โ ทษปรั บ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น กรณีความผิดเกี่ยวกับสินบนมีโทษปรับเพียง 40,000 บาท ซึ่งในหลายกรณีเมื่อ
เทียบโทษปรับกับจ้านวนเงินที่รับสินบนแล้ว อาจท้าให้ ผู้กระท้าผิดไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายได้
เนื่ องจากโทษปรับ มีจ้านวนเงิน ที่ต่้า เราสามารถดูตัวอย่างได้จากประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
ฝรั่งเศส กรณีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต (Corruption) มีโทษจ้าคุก 10 ปี และโทษปรับเป็นอัตรา 2 เท่า
ของผลประโยชน์จากการรับสินบน โทษปรับจะแปรผันตามความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งคดีซึ่งแตกต่าง
กับประเทศไทยที่โทษปรับมีลักษณะคงที่และมีจ้านวนเงินที่ต่้า
ส้าหรับโทษทางเลือกที่ประเทศไทยควรน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ได้แก่ โทษท้างานบริการสังคม (Community Service) ที่ควรก้าหนดกิจกรรมบริการสังคมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่รัฐ หรือการลงโทษเชิงเยียวยา (Sanction-reparation) เช่น กรณีความผิดฐานประมาทเป็น
เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าความผิดควรได้รับโทษเชิงเยียวยาด้วย โดยการเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ญาติผู้ตายจนกว่าจะเป็นที่พอใจ
อีกประเด็นที่ส้าคัญต่อปัญหาคนล้นคุก คือ ค้าถามที่ว่า ‘คุกมีไว้ขังใคร’ จากสถิติพบว่า เรือนจ้า
ไทยมีการขังที่ไม่จ้าเป็นในอัตราที่สูงมาก เช่น การคุมขังก่อนการพิจารณาคดี (Pre-trial Detention) มี
จ้านวนกว่า 20 เปอร์เซ็น ต์ของการคุมขังทั้งหมดในประเทศไทย 13 ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าผู้ ที่ ถูกคุมขังกรณี
ดังกล่าวไม่มีก้าลังทรัพย์เพียงพอที่จะประกันตน จนก่อให้เกิดค้ากล่าวที่ว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” ปัญหาคน
ล้นคุกในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน (inequality) ของคนในสังคม ในกรณีดังกล่าว
เราควรจะต้องทบทวนกันใหม่ว่าการด้าเนินคดีอาญากับการขังผู้ถูกด้าเนินคดีอาญาเป็นคนละประเด็นกัน
การน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้ในไทย เช่น ระบบงานคุมประพฤตินั้นเป็นการส่งเสริม
การพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน (Interdependent Communities) อย่างไรก็ตาม เราพึงต้องค้านึงด้วยว่า
‘ชุมชน’ นั่ น หมายถึงชุมชนของใคร กรณี ที่ชาวต่างชาติกระท้าผิ ดคดีเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย แล้วได้รับการรอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤติ เขาจะต้องอยู่ในชุมชน
ไทยหรือไม่ วิถีชีวิตเขาจะผสานเข้ากับวิถีชีวิตของชาวไทยได้หรือไม่ ในท้านองเดียวกัน กรณีที่ผู้กระท้าผิด
12
13

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18
World Prison Brief, http://www.prisonstudies.org
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ชาวไทยต้องอยู่ภ ายใต้การคุ มประพฤติในต่างแดน เขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้หรือไม่
ความขั ด กั น ของวั ฒ นธรรมอาจก่ อ ให้ เกิ ด อุ ป สรรคในการปรั บ พฤติ ก รรมของเขา ดั งนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
กระบวนการส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติกลับไปยังประเทศตนเองควรได้รับการพัฒนาขึ้นมา ซึ่งก็ต้องเกิด
จากการพั ฒ นาระบบงานคุ ม ประพฤติ ห รื อ มาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ในแต่ ล ะประเทศเสี ย ก่ อ น
ตัวอย่างเช่น กลุ่มประเทศ CLMV ได้พัฒนาระบบงานคุมประพฤติหรือมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวให้มี
มาตรฐานเดียวกัน แล้ วสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่ งตัวผู้ ถูกคุมความประพฤติกลั บไปยัง
ประเทศที่ตนอาศัยอยู่เป็นการถาวร เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน

17

วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ
The UN 2030 Agenda for Sustainable Development
ซาโตชิ มิโนอุระ
อาจารย์จากสถาบัน UNAFEI
I. บทบาทของวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030
วาระนี้รับ รองโดยที่ป ระชุมสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติเมื่อปี 2015 โดยตั้งอยู่บนฐานของ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs)
“วาระนี้เป็นแผนการดาเนินการเพื่อบุคคล โลก และความมั่งคั่ง เพื่อสร้างให้เกิดความสงบสุขกับ
คนทั้งโลก เราตระหนักว่าการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบและทุกมิติเป็นความท้าทายทั่วโลก
และเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกประเทศและทุกภาคส่วนจะทางานร่วมกันเพื่อ
ปฏิบัติตามแผนนี้ เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลดปล่อยมนุษยชาติจากความยากจน ตลอดจนเยียวยา
และปกป้ องโลกของเรา เรามุ่งมั่น จะก้าวไปสู่ การเปลี่ยนแปลงซึ่งจาเป็นอย่างเร่งด่ว นต่อการ
เปลี่ยนโลกไปยังเส้นทางที่ยั่งยืน เราให้คามั่นสัญญาว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals – SDGs) มี ทั้ งสิ้ น 17 ข้ อ
169 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกด้านที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ้าวันของเรา SDGs เป็นการต่อยอด
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และด้าเนินการต่อในส่วนที่ MDGs ยังไม่บรรลุผล แผนนี้
ต้องการให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และการให้อ้านาจผู้หญิง และเด็ก
เป้าหมายทั้ง 17 ข้อ ได้บูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสามมิติอย่างสมดุล ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม เป้ าหมายและประเด็ น เหล่ านี้ จ ะกระตุ้ น ให้ เกิ ด การลงมื อ ปฏิ บั ติ ในเรื่อ งที่ มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและโลกส้าหรับอีก 15 ปีนับจากนี้
SDGs ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท้ า ผิ ด ได้ แ ก่ เป้ า หมายที่ 1 3 4 10 16 และ 17
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองข้อสุ ดท้ายถือว่าเป็ นเป้าหมายพื้นฐานที่ส้ าคัญ ส้าหรับการบรรลุ การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท้าผิดอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 1 ยุติความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่
เป้าหมาย 3 ประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกคน ทุกช่วงอายุ
เป้าหมาย 4 ประกันการศึกษาองค์รวมและเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่ทุกคน
เป้าหมาย 10 ลดความเหลื่อมล้้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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เป้าหมาย 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ มี
เป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดความรุนแรงทุกรูปแบบ
เป้าหมาย 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่เป็นพื้นฐานและส้าคัญที่สุดในการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา คือ เป้าหมาย 16 โดยเฉพาะประเด็น 3 ที่ชี้ให้เห็นความส้าคัญของการสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน สาเหตุที่เราสนใจประเด็นที่ 3 เนื่องจากตัวชี้วัดความส้าเร็จ
ของประเด็นนี้ คือ การคุมขังก่อนการพิจารณาคดี ยกตัวอย่างเช่น ความยากจนมักเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงความยุติธรรม คนรวยสามารถจ้างทนายเพื่อสู้คดีได้ในขณะที่คนจนไม่สามารถท้าได้ ท้าให้สัดส่วน
การถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดีระหว่างคนรวยกับคนจนแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ คนจนจะมี
สัดส่วนมากกว่า
เป้ าหมาย 17 เพิ่ ม พู น การสนั บ สนุ นระหว่างประเทศส้ าหรับการเสริม สร้างขีด ความสามารถ
โครงการฝึ ก อบรมส้ า หรั บ ประเทศที่ ส ามนี้ เป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของการด้ า เนิ น การตามเป้ า หมาย 17
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม รวมไปถึงการใช้อาสาสมัคร
ถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้
เป้าหมายทั้ง 17 ข้อ และ 169 ประเด็น มีความเกี่ยวข้องกันและสามารถจัดเป็นกลุ่มต่างๆ ได้
เช่น เป้าหมาย 16 ส่งเสริมหลักนิติธรรมและความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรม ในขณะที่ปัญหา
ความยากจนที่ระบุไว้ในเป้าหมาย 1 อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมได้ ปัจจุบันมีประมาณ
3.3 ล้านคนทั่วโลกที่ก้าลังถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยากจนและเป็นคนชายขอบใน
ประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียและแอฟริกา พวกเขาไม่มีเงินจ้างทนาย ประกันตัว หรือ
ติดสินบนเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ได้รับการปล่อยตัวในช่วงก่อนการพิจารณาคดี พวก
เขาไม่รู้จักคนใหญ่คนโตที่มีอ้านาจมากพอจะปล่อยตัวในขั้นตอนนี้ได้ ดังนั้น การประกันความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงความยุ ติธ รรมในเป้ าหมาย 16 จ้าเป็ นต้องค้านึงถึงปัญ หาความยากจนในเป้าหมาย 1 ด้ว ย
นอกจากนี้ ในการแก้ไขผู้กระท้าผิดนั้น ปัจจัยทางสังคมต่างๆ ได้แก่ ความยากจน สุขภาพ การศึกษา และ
ความไม่เสมอภาค ล้วนส่งผลต่อจ้านวนประชากรในเรือนจ้าและปัญหาเรือนจ้าแออัด
II. การพัฒนาที่ยั่งยืนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
A) เงื่อนไขทางสังคมและการจาคุกในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนก้าลังประสบปัญหาเรือนจ้าแออัดและจ้านวนประชากรผู้ต้องขัง
ที่เพิ่มสูงมากขึ้น ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการจ้าคุกและปัจจัยทางสังคมของประเทศใน
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ภูมิภาคอาเซียนบวกสาม จากตารางพบว่า ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศมาเลเซีย มีระดับความแออัดของ
เรือนจ้าเกินกว่า 100% ทั้งนี้ไม่พบข้อมูลดังกล่าวของประเทศลาวและเวียดนาม หลายประเทศสมาชิก
อาเซียนมีอัตราประชากรผู้ต้องขังในระดับค่อนข้างสูง ปัญหาคนล้นคุกถูกบ่งชี้ด้วยระดับความแออัดของ
เรือนจ้าซึ่งวัดจากความจุของเรือนจ้าเทียบกับจ้านวนนักโทษในเรือนจ้า แม้ว่าระดับความจุจะไม่ใช่สิ่ง
เดียวกับระดับความแออัด แต่ระดับความจุถือว่าเป็นตัวชี้วัดความแออัดในเรือนจ้าได้ใกล้เคียงที่สุด การ
เพิ่มประเทศบวกสาม ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ในตารางนี้เพื่อเปรียบเทียบสถานะการจ้าคุก
และเงื่อนไขทางสังคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ตารางที่ 1 สถานะการจาคุกกับเงื่อนไขทางสังคมในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม

Source: The World Prison Brief (Institute for Criminal Policy Research, School of Law, Birkbeck, University of London,
2014), The World Development Indicators (The World Bank, 2016), The World Fact Book (The Central Intelligence
Agency, 2016)

สาเหตุที่หลายประเทศอาเซียนประสบปัญ หาจ้านวนนักโทษสูงและเรือนจ้าแออัดนั้น ไม่ใช่แค่
เพราะขาดการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว แต่เป็นเพราะขาดการประเมินผู้กระท้าผิดที่เหมาะสมอีกด้วย
โดยเฉพาะผู้กระท้าผิดที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนสวัสดิการจากภาครัฐ แทนที่จะ
ถูกจ้าคุก นอกจากนี้ การสนับสนุนสวัสดิการสังคมดูเหมือนจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ้านวนผู้กระท้าผิด
ตัวอย่างเช่น ผู้กระท้าผิดคดียาเสพติดจ้านวนมากถูกตัดสินจ้าคุก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคนกลุ่มนี้ควร
ได้รับการบ้าบัดนอกเรือนจ้า แต่ไม่สามารถท้าได้เนื่องจากชุมชนไม่มีสถานที่บ้าบัดยาเสพติดที่เพียงพอ
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Dr. Tapio Lappi-Seppälä จากสถาบันวิจัยด้านนโยบายกฎหมายแห่งชาติของประเทศฟินแลนด์
ศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่างการจ้ าคุก ความเป็นธรรมทางสั งคม และสวัส ดิการสั งคม พบสหสั มพัน ธ์
ระหว่างการจ้าคุกกับความเป็นธรรมทางสังคม และสหสัมพันธ์ระหว่างการจ้าคุกกับสวัสดิการสังคม เขา
ระบุว่าในทวีปยุโรป 1) ประเทศที่มีความเป็นธรรมทางสังคมต่้าจะมีแนวโน้มอัตราประชากรนักโทษสูง 2)
การใช้งบประมาณไปกับ สวัสดิการสั งคมจะช่วยลดอัตราประชากรในคุก ความเป็นธรรมทางสังคมยัง
เกี่ยวข้องกับระดับสวัสดิการทางสังคมในแต่ละประเทศอย่างมีนัยส้าคัญ ถ้างบประมาณด้านสวัสดิการ
สังคมมีมาก ความเสี่ยงของการก่ออาชญากรรมจะน้อยลงเพราะผู้คนจะได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง
ดังนั้น น่าจะดีกว่าถ้าเราสามารถส่ งต่อผู้กระท้าผิดที่มีความพิการหรือสูงอายุไปยังหน่วยงานสวัสดิการ
สังคม แทนที่จะส่งคนกลุ่มนี้ไปรับโทษในเรือนจ้า
มุมมองดังกล่าวเกี่ยวข้องอย่างมากกับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะเป้าหมาย
10 ที่เรียกร้องให้ลดความไม่เท่าเทียม และเป้าหมาย 16 ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมส้าหรับทุก
คนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดขอบ และไม่แบ่งแยก ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขทางสังคมกับการจ้าคุก เราต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นธรรม
ทางสังคมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในแง่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนี้
แผนภาพที่ 1 สหสัมพันธ์ระหว่างการจาคุกและความเป็นธรรมในสังคม

Edited by S. Minoura of UNAFEI based on the World Prison Brief (2014), the World Bank (2016), and the CIA (2016)

แผนภาพที่ 1 แสดงสหสัมพันธ์ระหว่าง Gini index และอัตราประชากรนักโทษในภูมิภาคอาเซียน
บวกสาม ซึ่งประเทศที่มีความเป็นธรรมทางสังคมน้อยมีแนวโน้มจะมีอัตราประชากรนักโทษสูง
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แผนภาพที่ 2 สหสัมพันธ์ระหว่างการจาคุกกับสวัสดิการสังคม

Edited by S. Minoura of UNAFEI based on the World Prison Brief (2014), the World Bank (2016), and the CIA (2016)

แผนภาพที่ 2 แสดงความสั มพัน ธ์ระหว่างอัตราประชากรในคุกและสวัส ดิการสังคมในภูมิภ าค
อาเซียนบวกสาม เส้นตรงที่มีแนวโน้มเฉียงขึ้นบ่งชี้ว่า ยิ่งใช้งบประมาณไปกับสวัสดิการสังคมมากเท่าไหร่
ประชากรในคุกยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับผลที่พบจากการศึกษาในทวีปยุโรป ในการท้าความเข้าใจ
ผลที่พบนี้ เราต้องพิจารณาสัดส่วนของงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลต่องบประมาณของประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวแตกต่างกันระหว่างยุโรปกับเอเชีย สัดส่วนของยุโรปอยู่ที่ประมาณ 16% ในปี
2014 ในขณะที่ สั ด ส่ ว นที่ พ บในเอเชี ย จะต่้ากว่า บรูไนมี 6.5% อิน โดนี เซีย 5.7% กัม พู ช า 6.1% ลาว
3.4% เมียนมา 3.5% มาเลเซีย 6.4% ฟิลิปปินส์ 10% สิงคโปร์ 14% เวียดนาม 14.2% และประเทศไทย
23.2% (World Bank, 2016) ดังนั้น ดูเหมือนว่าสวัสดิการสังคมในอาเซียนหลายประเทศยังไม่พร้อมที่จะ
ให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
B) การดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวบางประเภทในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
การรับโทษในชุมชนและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวถูกมองว่ามีข้อดีกว่าการจ้าคุก ทั้งในแง่ของ
ค่าใช้จ่าย ความมีมนุษยธรรม และการกลับสู่สังคมของผู้กระท้าผิด หลายประเทศในอาเซียน เช่น ประเทศ
ไทย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ได้น้าการรับโทษในชุมชนมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
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ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าคุกและบรรเทาความแออัดของเรือนจ้า อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม ยังคงอยู่ระหว่างจัดตั้งระบบรับโทษในชุมชน แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีกฎหมายเพื่อรองรับ
การใช้ มาตรการแบบไม่ ควบคุมตั วแล้ ว แต่ยังไม่มี การน้ ามาใช้ในทางปฏิ บั ติ และบางประเทศยังไม่ มี
หน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบมาตรการดังกล่าว
ตารางที่ 2 การดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวบางประเภทในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
ผู้ใหญ่
คุมขังที่
สืบเสาะ
บ้าน
Brunei
Cambodia
Indonesia
Lao PDR
Malaysia

✓
✓
(✓ )

คุม
พักการ อภัยโทษ/ คุม พักการ
ประพฤติ ลงโทษ ลดโทษ ประพฤติ ลงโทษ
✓
(✓ )

✓

✓

✓

✓

Myanmar

(✓ )

Philippines

✓

✓

✓
เยาวชน
✓

Singapore

✓

Thailand
Viet Nam
China
Japan
Korea

✓

✓

✓
✓

✓

✓
(✓ )

(✓ )

✓

✓

(✓ )
✓

(✓ )
✓

✓

✓

✓

✓
เยาวชน

✓

✓

✓

✓

(✓) น้ อย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

(✓ )

Electronic
Monitoring

เบี่ยงเบน
คดี
ก่อนศาล

✓

(✓ )

✓
เยาวชน
✓
เยาวชน

งานบริการ บ้านกึ่ง
สังคม
วิถี

เด็ก

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

แม้ว่าจากการวิเคราะห์ แผนภาพที่ 1 และ 2 จะพบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นธรรมทาง
สังคม สวัสดิการสังคม และการจ้าคุก แต่ความไม่เท่าเทียมทางรายได้และความเหลื่อมล้้าทางสังคมของ
ประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีสูงกว่าในภูมิภาคยุโรป และปัจจัยทางสังคมก็ก้าลังอยู่ ระหว่างการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในยุโรปพบว่า การให้สวัสดิการกับผู้กระท้าผิดที่ต้องการความช่วยเหลือจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ดังนั้นแนวคิดสวัสดิการสังคมกับการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท้าผิดก็น่าจะน้ามาใช้กับประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นกัน ควรมีการพิจารณาว่ามีนักโทษในคุกจ้านวน
เท่าใดที่สมควรได้รับสวัสดิการทางสังคมมากกว่าโทษจ้าคุก การประเมินจ้าแนกและการสืบเสาะก่อนศาลมี
ค้าพิพากษาจึงมีความส้าคัญที่จะช่วยให้สามารถประเมินตัวเลขดังกล่าวได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องค้านึงถึง
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✓

ความปลอดภัยของสังคมด้วย ดังนั้น การตัด สินใจให้ผู้กระท้าผิดรับโทษจ้าคุกหรือใช้มาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวจึงต้องพิจารณาจากความเสี่ยงในการกระท้าผิดซ้้าและปัญหาความต้องการของผู้กระท้าผิดแต่
ละราย

24

II. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียน
Overview of Non-Custodial Measures in the ASEAN Region
ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
เลขานุการกรม
ผลส้ าเร็ จ ของการจั ด งานประชุ ม เวที ระดั บ นานาชาติ ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ านมา ไม่ ว่ าจะเป็ น ที่
ประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ หรื อที่ประเทศไทยเอง ท้าให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกั บงานคุมประพฤติห รือ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมากขึ้น เราได้เรียนรู้ว่าหลายประเทศในอาเซียน
มีป ระวัติความเป็ น มาของงานด้านคุมประพฤติมาอย่างยาวนาน เช่น ประเทศฟิลิ ปปินส์ ห รือ ประเทศ
อินโดนีเซีย ในขณะที่บางประเทศยังไม่ได้มีการน้ามาตรการแบบไม่ควบคุ มตัวไปใช้ นอกจากนั้นข้อมูลใน
การน้าเสนอครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ มาจากการส้ารวจจากหน่วยงานในประเทศอาเซียนโดยตรงที่ได้รวบรวมไว้
ใน Factsheet on Probation and Non-Custodial Measures in ASEAN plus Three Countries
รวมถึงจากรายงานประเทศ (Country Paper) ทีไ่ ด้น้าเสนอไว้ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ
การบรรยายครั้งนี้มุ่งเน้นที่การปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากการปฏิบัติต่อผู้กระท้า
ผิด เด็กและเยาวชนในแต่ละประเทศมีวิธีปฏิบัติที่ห ลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด
ผู้ใหญ่สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของบรูไนเริ่มด้าเนินการในปี 2010 หรือ เจ็ดปีที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบการแก้ไขฟื้น ฟู ผู้กระท้าผิ ดในชุมชนของบรูไน คือ กองงานคุมประพฤติและบริการสั งคม
(Probation and Community Service Unit) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา
ซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไทยที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ในตอนแรกประเทศบรูไนใช้การคุมประพฤติกับ
ผู้กระท้ าผิดที่เป็ น เยาวชนก่อน คดีส่ วนใหญ่ ได้แก่ ความผิ ดตามกฎหมายจราจรและลักทรัพย์ ต่อมา
ได้ขยายมาดูแลผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในปี 2011 ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นคดียาเสพติดและลักทรัพย์ มาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัวที่ใช้ ได้แก่ การคุมประพฤติระหว่างรอการลงโทษ และการท้างานบริการสังคม ในแต่ละ
ปีบรูไนมีผู้ถูกคุมความประพฤติเพียง 18-20 คนเท่านั้น โดยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน มีปริมาณคดีที่รับ
2-4 คดีต่อเดือน ซึ่งถือว่ามีปริมาณคดีที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงขนาดประเทศและจ้านวน
ประชากรก็เป็นที่เข้าใจได้ เพราะประเทศบรูไนมีจ้านวนประชากรน้อยที่สุดในอาเซียน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และมีจ้านวน
ประชากรมากที่ สุ ดในอาเซียน การแก้ไขผู้ กระท้าผิ ดในชุมชนของอินโดนีเซียอยู่ภ ายใต้กรมราชทัณ ฑ์
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กระทรวงกฎหมายและสิ ทธิมนุษยชน งานคุมประพฤติในอินโดนีเซียถือก้าเนิดในปี ค.ศ. 1972 นับได้ว่า
มีการใช้มาตรการคุมประพฤติในอินโดนีเซียมาแล้วกว่า 45 ปี อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมาย
ในล้ าดับ พระราชบั ญ ญั ติที่เกี่ย วข้องกับ งานคุมประพฤติ มาตรการคุมประพฤติที่ ใช้ในอินโดนีเซีย คื อ
การรอการลงโทษ โดยมีเงื่อนไขให้คุมความประพฤติ และการพักการลงโทษ ปริมาณคดีต่อปีอยู่ที่ 55,000 คดี
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ เนื่องจากประชาชนในอินโดนีเซี ยมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและภาษา
พนักงานคุมประพฤติจึงประสบกับความยากล้าบากในการสื่อสารกับผู้กระท้าผิดที่ไม่สามารถพูดภาษา
ประจ้าชาติได้
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชนของฟิลิปปินส์คล้ายคลึงกับ
ของประเทศไทย คือ อยู่ในระดับ กรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม ฟิลิปปินส์มี มาตรการแบบไม่ควบคุม ตัว
ที่หลากหลาย เช่น การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ การรอการลงโทษ การท้างานบริการสังคม การ
ปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหาย ชุมชนและผู้กระท้าผิด การน้ารูปแบบ
ชุมชนบ้าบัดมาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในช่วงกระบวนการหลังศาลมีค้าพิพากษา ศาลอาจมีค้าตัดสิน
ให้ลงโทษจ้าคุกก่อน หากผู้กระท้าผิดประสงค์ให้มีการรอการลงโทษสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ แล้วศาล
จะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติท้าการสืบเสาะและท้ารายงานเสนอต่อศาลต่อไป นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมี
การด้าเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งในอาเซียนมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ปริมาณคดีอยู่ที่ประมาณ 44,000 คดีต่อปี
สาธารณรัฐสิงคโปร์
งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชนของสิงคโปร์อยู่ภายใต้การดูแลของ 2 กระทรวง คือ กระทรวง
พัฒนาสังคมและครอบครัว จุดเด่นของงานคุมประพฤติสิงคโปร์ คือ การน้าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
การด้าเนินการ เช่น มีการน้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในปี 2003 ระบบสุ่มตรวจสอบการรายงานตัว
อัตโนมัติ โดยอาศัยเทคโนโลยีการจับคลื่นความถี่เสียงของผู้กระท้าผิด เพื่อตรวจสอบว่าผู้กระท้าผิดอยู่ที่
บ้านในช่วงเวลาที่ก้าหนดหรือไม่ และส้าหรับผู้ที่กระท้าผิดที่มีความเสี่ยงที่จะกระท้าผิดซ้้าสูง จะถูกจัดให้
อยู่ในสถานที่พักฟื้นฟูชั่วคราว
อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบการแก้ ไขผู้ ก ระท้ า ผิ ด ชุ ม ชน คื อ หน่ ว ยงานราชทั ณ ฑ์ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย มีม าตรการที่ใช้ แทนการจ้าคุก เช่ น การให้ ม ารายงานตั วรายวัน หรือ การจ้าคุ ก
บางส่วนและรับโทษที่เหลือในชุมชน เช่น การคุมขังในบ้าน การอนุญาตให้ออกไปท้างานนอกเรือนจ้า เป็น
ที่น่าสนใจว่าหน่วยงานราชทัณฑ์สิงคโปร์ มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลเกี่ยวกับโทษในชุมชน (Community
Correction Command) เพื่อรับผิดชอบดูแลมาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชน โดยเฉพาะการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือที่จ้าเป็นในช่วงของการกลับสู่สังคม เพื่อป้องกันการกระท้าผิดซ้้า
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ประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขผู้กระท้าผิดในชุมชน คือ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
การคุมประพฤติของไทยเป็นเงื่อนไขระหว่างการรอการลงโทษ นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังมีบทบาท
ในการควบคุมและสอดส่องผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ และการบ้าบัดฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด ซึ่งคล้ายคลึง
กับบางประเทศในอาเซียนที่หน่วยงานที่ดูแลการแก้ไขผู้กระท้าผิด ในชุมชนมีหน้าที่ในการบ้าบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดด้วยเช่นกัน
ประเทศมาเลเซีย
การปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดของมาเลเซีย แบ่งเป็น 2 ระบบเช่นเดียวกับสิงคโปร์ คือ กรมราชทัณฑ์
กระทรวงมหาดไทยจะดูแลการพักการลงโทษ ส่วนผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนจะอยู่ในความ
ดูแลของกระทรวงด้านสังคม คือ กระทรวงพัฒนาสตรี ครอบครัว และชุมชน ส้าหรับผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษบางราย อาจถูกส่งไปรับโทษที่เหลือที่ศูนย์แก้ไขฟื้นฟู ซึ่งด้าเนินการโดยกองทัพ หน่วยงานในการ
ควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ มีจ้านวน 5 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่สังคม โปรแกรม
ฟื้นฟูประกอบด้วย การให้ค้าปรึกษา การศึกษา กิจกรรมทางศาสนา การฝึกอาชีพ เช่น งานซ่อมบ้ารุง งาน
ช่าง เกษตรกรรม
ราชอาณาจักกัมพูชา
การด้าเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมของกัมพูชา มีกฎหมายรองรับ เช่น การรอการลงโทษ อีกทั้ง
กฎหมายยั งเปิ ดช่องให้ มีการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถท้าได้เนื่องจากขาดกลไกและโครงสร้างสนับสนุนการด้าเนินงานตามกรอบของกฎหมาย
อย่างไรก็ตามในปี 2011 กัมพูชาได้พยายามสร้างระบบการปฏิบัติต่อ ผู้กระท้าผิดในชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
จัด ตั้งคณะท้างานระหว่างกระทรวงเพื่อท้ างานร่วมกัน คณะท้ างานประกอบด้วย กระทรวงยุติธ รรม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผ่านศึก และแก้ไขฟื้นฟูเยาวชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การด้าเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศลาวมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศกัมพูชา
กล่าวคือ มีกฎหมายรองรับในระดับประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตามไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในภารกิจด้านนี้ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในระดับหมู่บ้าน แต่ปัญหา
ที่พบคือ หากผู้กระท้าผิดไม่ปฏิบัติตามเงือ่ นไข ยังไม่ปรากฏว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
งานคุมประพฤติของประเทศเมียนมาถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 1989 ซึ่งเป็ น เงื่อนไขของการรอการลงโทษ ส้ าหรับ ผู้ กระท้ าผิ ด ที่ เป็ น ผู้ ใหญ่ แต่ ตั้ งแต่ มี
กฎหมายฉบับนั้น ก็ยังไม่มีการสั่งใช้คุมประพฤติในทางปฏิบัติแต่อย่างใด
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ของเวียดนาม มีการด้าเนินการแต่ไม่มี หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาก้าหนดให้คณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานยุติธรรม
ระดับท้องที่เป็นผู้มีอ้านาจในการควบคุมและสอดส่องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง คณะกรรมการชุมชน
มีหน้าที่ประสานกับหน่วยยุติธรรมในพื้นที่ในการหั กเงินรายได้ของผู้กระท้าผิดตามค้าตัดสินของศาล เพื่อ
น้าส่งเข้างบประมาณท้องถิ่น นอกจากนี้ กฎหมายยังก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัวผู้กระท้า
ผิดด้วย โดยให้ร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชนในการสอดส่องผู้กระท้าผิด และรายงานความประพฤติกับ
คณะกรรมการชุมชน
ข้อค้นพบที่สาคัญ
1. ฐานความผิดส่วนใหญ่ที่พบในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง
ในแต่ละประเทศมีมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดคดียาเสพติดแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น
ประเทศไทย มองว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยต้องบ้าบัดรักษา ส่วนผู้ค้ายาเสพติดให้ลงโทษด้วย
วิธีการจ้าคุก คดียาเสพติดจ้านวนมากนี้เองน้าไปสู่ปัญหาความแออัดในเรือนจ้า
2. ปัญหาความแออัดในเรือนจา จากข้อมูลพบว่า จ้านวนผู้ต้องขังในเมืองไทยเกินความจุที่เรือนจ้า
สามารถรองรับได้ ถึง 3 เท่า ในขณะที่ อินโดนีเซียสูงมากกว่า 1.5 เท่า อย่างไรก็ตาม ประเทศ
เหล่านี้รวมถึงประเทศไทยยังมิได้มีการน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้อย่างแพร่หลายมากนัก
แม้ประเทศไทยจะมีงานคุมประพฤติ แต่มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวรูปแบบอื่ นส้าหรับผู้กระท้า
ผิดที่มีความเสี่ยงสูงยังไม่มีความหลากหลายมากนัก
3. หน่วยงานที่ดูแลผู้กระทาผิด ในชุมชนมีความหลากหลาย ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการปฏิบัติต่อ
ผู้ ก ระท้ า ผิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น อาทิ หลั ก การควบคุ ม อาชญากรรม (Crime Control) และหลั ก
ความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process) ซึ่งถ้าเน้นด้านการควบคุมอาชญากรรม
หน่วยงานที่ก้ากับดูแลจะอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม ในทางตรงข้ามหากมองว่าผู้กระท้าผิดที่
เป็ น เด็ ก และเยาวชนกระท้ าผิ ด เนื่ อ งมาจากปั ญ หาทางสั งคม หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบจะเป็ น
หน่วยงานทางด้านสังคม เช่น ประเทศบรูไนและสิงคโปร์ ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันว่า
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ปั ญ หาด้ า นอาชญากรรมที่ จ้ า เป็ น ต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลอย่ างใกล้ ชิ ด โดย
เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย หรือเกิดจากปัญหาสังคมจากการที่ผู้กระท้าผิดตัดสินใจที่ผิดพลาด
และขาดโอกาสในสังคม
4. การนามาตรการแบบไม่ควบคุมมาใช้ โดยเริ่มต้น ที่เด็กและเยาวชนก่อน ได้แก่ ประเทศไทย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเมียนมา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเด็กควรได้รับโอกาสและไม่ควรใช้วิธีการ
คุมขังกับเด็ก อย่างไรก็ตาม จ้านวนผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กมีจ้านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
ผู้ใหญ่ เนื่องจากมีการใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เด็กไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น
การว่ากล่าวตักเตือน การประชุมกลุ่มครอบครัว เป็นต้น
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5. ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวภายหลังศาลมีคาพิพากษา ซึ่ง
ได้แก่ การอภัยโทษ ที่เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังจ้านวนมาก โดยไม่มีม าตรการรองรับ ผู้ต้องขัง
ภายหลังการปล่อยตัว ทั้งนี้อาจส่งผลให้สังคมขาดความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการป้องกัน
การกระท้าผิดซ้้า
6. หลายประเทศในอาเซี ยนมี ก ารใช้ ชุ ม ชนเข้ า มาช่ วยดู แ ลผู้ ก ระท าผิ ด ไม่ ว่า จะเป็ น รูป แบบ
อาสาสมัครคุมประพฤติในประเทศไทย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ หรือการใช้หมู่บ้าน (Commune)
อย่ างเช่น ในประเทศเวีย ดนาม สิ่ งที่ น่ าสนใจ คื อ การดูแลในรูป แบบ Commune โดยที่ ไม่ มี
กฎหมายรองรับ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอาจน้าไปสู่ความเสี่ยง เพราะไม่อาจทราบได้
ว่าในแต่ละชุมชนมีวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดอย่างไร
7. จากประสบการณ์ของประเทศไทย พบว่า อัตราการกระท้าผิดซ้้าของมาตรการแบบไม่ควบคุ มตัว
ต่้ากว่าการจ้าคุก ในประเทศไทยผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้ได้รับการพักการลงโทษกระท้าผิด
ซ้้าประมาณ 3-5 % ในขณะที่ผู้ต้องขังกระท้าผิดซ้้าประมาณ 8-10%
ความเป็นไปได้ในการนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไปปรับใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในการอบรมครั้งนี้ คือ การอภิปรายถึงความเป็นไปได้ในการน้ามาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวไปปรับใช้ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เห็นภาพงานคุมประพฤติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องด้วยไม่มี
มาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดรูปแบบใดที่ดีที่สุด ซึ่งต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบและความจ้าเป็น หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ผู้ที่เสพหรือติดยาเสพติดไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้กระท้าผิด
อีกต่อไป แต่จะมองว่าเป็นผู้ป่วยจึงได้มีการน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้กับกลุ่มนี้ ทั้งนี้ปัจจัยหลัก
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางอาญาของแต่ละประเทศ
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือ ชุมชนหรือสังคมของประเทศในอาเซียนมีความพร้อมหรือไม่
ส้าหรับการน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไปใช้ ทัศนคติของสังคมต่อการลงโทษผู้กระท้าผิดอาจต่างกันไป
บางแห่งอาจต้องการให้ลงโทษจ้าคุกเนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่า มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อน และสร้างความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการยอมรับผู้กระท้าผิดให้อยู่ร่วมในสังคม อย่างไรก็ตาม บางประเทศอาจไม่มีความจ้าเป็นต้ อง
จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่หากรูปแบบที่ใช้ชุมชนดูแลมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องท้าให้เป็นระบบ
มีแนวทางสอดรับต่อเนื่องตั้งแต่การส่งต่อให้กับชุมชน วิธีการดูแลที่ให้โอกาสมากกว่าการลงโทษ และการ
ดูแลหากกระท้าผิ ดซ้้า สิ่ งส้ าคัญที่พึงค้านึงถึงเสมอ คือ นโยบายด้านงานยุติธรรมทางอาญาของแต่ล ะ
ประเทศ ความพร้อมด้านการด้าเนินการ และความร่วมมือของสังคม
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บทบาทของชุมชนในการพัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดอย่างยั่งยืนจากประสบการณ์
ของประเทศญี่ปุ่น
Role of Community Corrections for the Sustainable Development of
Offender Treatment through the Japanese Experience
ซาโตชิ มิโนอุระ14
รูริ ยามากาวา15
I. ข้อดีของการรับโทษในชุมชน
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการกระท้าผิดซ้้าของนักโทษและผู้ที่รับโทษในชุมชนในประเทศญี่ปุ่น พบว่า
อัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้กระท้าผิดที่รับโทษในชุมชนต่้าว่าอัตรากระท้าผิดซ้้าที่พบในนักโทษ ตัวอย่างเช่น
เมื่อปี ค.ศ. 2015 รายงานด้านอาชญากรรมของญี่ ปุ่น เปิดเผยว่าภายในสองปีห ลังได้รับการปล่ อยตัว
นักโทษที่พ้นโทษมีอัตรากระท้าผิดซ้้าสูงถึง 26.7% ในขณะที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษมีอัตรากระท้าผิดซ้้า
อยู่ที่ 11.2%
แผนภาพที่ 3 ร้อยละสะสมของการกระทาผิดซ้าของนักโทษหลังปล่อย

14
15

อาจารย์จากสถาบัน UNAFEI
กรมแก้ไขฟื้นฟู กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
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แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละสะสมของผู้กระท้าผิดที่ ถูกจ้าคุกซ้้าในช่วง 5 ปี และ 10 ปี หลังได้รับ
การปล่อยตัวในปี ค.ศ. 2005 และ ค.ศ. 2010 เส้นสีแดงเป็นของนักโทษที่พ้นโทษ ส่วนเส้นสีฟ้าเป็นของผู้
ได้รับการพักการลงโทษ จะเห็นได้ว่า ผู้ได้รับการพักการลงโทษมีอัตราการท้าผิดซ้้าต่้าว่า ทั้งในช่วง 5 ปี
และ 10 ปี หลังปล่อยตัว
ข้อดีอีกประการหนึ่งของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน คือ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโทษจ้าคุก
หากสามารถด้าเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว และใช้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะ
ช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลนักโทษในเรือนจ้า เช่น อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และค่าบริการ
ทางการแพทย์ แน่นอนว่าก่อนที่จะตัดสินให้ ผู้กระท้าผิดรับโทษในชุมชนนั้น จ้าเป็นต้องประเมินก่อนกว่า
ผู้กระท้าผิดรายใดสามารถแก้ไขฟื้น ฟูในชุมชนได้ ศาสตราจารย์ นากาจิมะ แห่ งมหาวิทยาลัยเคอิโคะ
ประเทศญี่ปุ่น ได้ท้าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการจ้าคุกและของการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน พบว่า เรือนจ้า
ประเทศญี่ ปุ่ น ใช้ ง บประมาณมากถึ ง 3,000,000 เยนต่ อ ปี ในการดู แ ลนั ก โทษ 1 คน ในทางกลั บ กั น
ผู้กระท้าผิดที่รับโทษในชุมชนและลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการสังคม จะใช้งบประมาณ 1,700,000 เยน
ต่อปี ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศอาเซียน เช่น ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มีการด้าเนินการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ นอกจากนี้ การตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดใน
ชุมชนก็มีความส้าคัญ หากชุมชนไม่ยอมรับผู้กระท้าผิดกลั บสู่สังคม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่
อาจแก้ไขฟื้นฟูได้ส้าเร็จ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการออกกฎหมายที่เข้มงวดและใช้โทษจ้าคุกมากขึ้น
ข้อดีประการสุดท้าย คือ การจ้าคุกอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผู้กระท้าผิด เช่น ต้องออกจากงาน
ถูกพรากจากครอบครัว เมื่อได้รั บ การปล่ อยตัว ผู้ ก ระท้ าผิ ดอาจถูกตีต ราจากสั งคมและไม่ ได้ รับ ความ
ช่วยเหลือจากชุมชน กลายเป็นวงจรชีวิตที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิดซ้้า
II. การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนของประเทศญี่ปุ่น
ระบบยุ ติธ รรมทางอาญาในประเทศญี่ ปุ่นประกอบด้วย 5 องค์กร ได้แก่ ต้ารวจ อัยการ ศาล
ทัณฑสถาน และหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน ทั้งนี้งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชนจะครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน 5 ประเภท ได้แก่
 งานคุมประพฤติ
 งานพักการลงโทษ
 การสงเคราะห์หลังปล่อย
 การอภัยโทษ
 การป้องกันอาชญากรรม
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แผนภาพที่ 4 กระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น

แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นทั้ งระบบ โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท้าผิดและการกลับสู่สังคม พนักงานคุมประพฤติจะมีบทบาทส้าคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดใน
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันการกระท้าผิดซ้้า ในวันหนึ่งนักโทษส่วนใหญ่จะได้รับ
การปล่อยตัวและกลับสู่ชุมชน ในช่วงก่อนการปล่อยตัว พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่เตรียมความพร้อม
ให้ กั บ นั ก โทษในการกลั บ มาอยู่ ในชุ ม ชน โดยการสื บ เสาะสภาพครอบครัว ที่ อ ยู่อ าศั ย และประเมิ น
พฤติกรรมของนั กโทษระหว่างจ้ าคุก อาจกล่ าวได้ว่า การสื บเสาะก่อนปล่ อยตัว เป็นหน้าที่ส้ าคัญ ของ
พนักงานคุมประพฤติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด ได้แก่
- พระราชบัญญัติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด 2007
- พระราชบัญญัติอาสาสมัครคุมประพฤติ 1950
- พระราชบัญญัติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด 1995
- พระราชบัญญัติอภัยโทษ 1947
- ประมวลกฎหมายอาญา 1907
- พระราชบัญญัติเยาวชน 1948
การแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระท้าผิ ดของญี่ปุ่ นเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 บริษัทเอกชนแห่ งหนึ่ง
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักโทษที่พ้นโทษ และเป็นที่มาของบ้านกึ่งวิถีและอาสาสมัครคุมประพฤติ ภายหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 มีการผ่านกฎหมายใหม่ที่ปฏิรูปการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด จนกระทั่งปี 2007 ได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด ที่ระบุเกี่ยวกับ
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-

หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
ประเภทของผู้กระท้าผิดที่ได้รับการพักการลงโทษหรือการคุมประพฤติ และเงื่อนไขคุมประพฤติ
มาตรการและวิธีการ การยุติการคุมความประพฤติ
การสงเคราะห์ผู้กระท้าผิดหลังปล่อย
กิจกรรมป้องกันอาชญากรรม

ก) การทางานร่วมกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
การปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชนในประเทศญี่ปุ่น เป็นโปรแกรมที่พนักงานคุมประพฤติท้างาน
ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในการให้ ค้าแนะน้า ควบคุมและสอดส่อง ให้ ความช่วยเหลื อ
ผู้กระท้าผิด เพื่อให้เปลี่ ยนแปลงตนเองเป็นพลเมืองดีของสังคม พระราชบัญญัติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
2007 มาตรา 61 ระบุว่า ให้พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติแจ้งขั้นตอน ควบคุมและ
สอดส่อง ให้ค้าแนะน้าช่วยเหลือระหว่างการคุมความประพฤติ
มาตรา 31 กล่ าวถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ มื อ อาชี พ ซึ่ งต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญ
มีค วามรู้ และทั กษะเกี่ย วกับ การแก้ไขฟื้ นฟู ผู้ ก ระท้ าผิ ด ในขณะที่ มาตรา 32 กล่ าวถึ งคุ ณ สมบั ติ ของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยระบุ ว่า ให้ อาสาสมัครคุมประพฤติช่ว ยเหลื องานที่ พนั กงานคุมประพฤติ
ไม่ส ามารถท้าได้อย่ างเต็มที่ ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการพักการลงโทษส่วนภูมิภาค หรือ
ผู้อ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในพื้นที่ภายใต้เขตอ้านาจของคณะกรรมการ
พักการลงโทษส่วนภูมิภาคหรือส้านักงานคุมประพฤติ
แผนภาพที่ 5 การทางานร่วมกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ

แผนภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติในการ
ท้างานร่วมกัน ผู้ถูกคุมความประพฤติห รือผู้ได้รับการพักการลงโทษ 1 ราย จะได้รับการสอดส่ องโดย
35

พนักงานคุมประพฤติ 1 คน ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 คน อ.ส.ค. จะพบกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
2-3 ครั้งต่อเดือน จ้านวนครั้งต่อเดือนในการพบผู้ถูกคุมความประพฤติ ก้าหนดโดยพนักงานคุมประพฤติ
โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและความจ้าเป็นของผู้กระท้าผิด อ.ส.ค. จะให้ค้าแนะน้า ช่วยผู้กระท้าผิดหา
งานท้า พบปะกับครอบครัวผู้กระท้าผิด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ อ.ส.ค.จะต้อง
เขียนรายงานความก้าวหน้าของผู้กระท้าผิดส่งไปยังพนักงานคุมประพฤติทุกเดือน ซึ่งพนักงานคุมประพฤติ
จะใช้ข้อมูลที่ได้จากรายงานในการพิจารณาว่าจ้าเป็นต้องพบผู้กระท้าผิด หรือด้าเนินมาตรการอื่นใดที่
จ้าเป็นหรือไม่ เช่น การเพิกถอนการคุมความประพฤติ
แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนก่อนการถูกคุมความประพฤติหรือพักการลงโทษ

ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 ผู้กระท้าผิดในความดูของส้านักงานคุมประพฤติ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย เยาวชนที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติ เยาวชนที่ได้รับการพักการลงโทษ ผู้กระท้าผิด
ผู้ใหญ่ที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติ และผู้กระท้าผิดผู้ใหญ่ที่ได้รับการพักการลงโทษ
 เยาวชนที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติ เป็นมาตรการป้องกัน ศาลครอบครัวมีอ้านาจ
ในการสั่งให้คุมความประพฤติเยาวชน
 เยาวชนที่ได้รับการพักการลงโทษ ศาลครอบครัวมีอ้านาจส่งตัวเยาวชนไปรับการแก้ไข
ฟื้นฟูที่ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน และเยาวชนในศูนย์ฝึกนี้อาจได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการพักการลงโทษภูมิภาคให้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข
 ผู้ใหญ่ที่ศาลมีค้าสั่งให้คุมความประพฤติ ศาลสามารถสั่งให้รอการลงโทษผู้ที่ศาลอาจ
ตั ด สิ น จ้ าคุ ก ไม่ เกิ น 3 ปี หากศาลมี ค้ าสั่ งให้ คุ ม ความประพฤติ ระยะเวลาในการคุ ม
ประพฤติจะอยู่ระหว่างขั้นต่้า 1 ปีจนถึงเกิน 5 ปี
 ผู้กระท้าผิดผู้ใหญ่ที่ได้รับการพักการลงโทษ คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษส่วน
ภูมิภาคอาจพิจารณาพักการลงโทษผู้กระท้าผิดได้ และผู้นั้นจะไปอยู่ในความดูแลของ
ส้านักงานคุมประพฤติ
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แผนภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติ อ.ส.ค. และผู้ถูกคุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติญี่ปุ่น มีบทบาทเป็นผู้จัดการเขต (district manager) ซึ่งจะมอบหมายผู้ถูก
คุมความประพฤติให้ อ.ส.ค. ที่อาศัยอยู่ในเขตเดียวกันดูแล ซึ่งมีทั้งสิ้น 886 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ พนักงาน
คุมประพฤติ 1 คน อาจรับผิดชอบมากกว่า 1 เขตพื้นที่ ความหนาของลูกศรบ่งบอกถึงระดับความเข้มข้น
ของความสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ แม้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติกับ อ.ส.ค. อาจมีความสนิทสนมกันมากกว่า แต่
พนักงานคุมประพฤติยังคงเป็นผู้มีอ้านาจในการด้าเนินการที่จ้าเป็น
ข) บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ อ.ส.ค. และผู้ถูกคุมความประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติ
 ป้องกันการกระท้าผิดซ้้า โดยให้การควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ /ผู้ได้รับการพัก
การลงโทษ
 ให้การสนับสนุนที่จ้าเป็นส้าหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้ได้รับการพักการลงโทษเพื่อให้สามารถ
กลับสู่สังคมได้อย่างประสบความส้าเร็จ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
 ติดต่อกับผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้ได้รับการพักการลงโทษโดยทันที
 เป็น “เพื่อนบ้าน” มากกว่าที่จะเป็น “ตัวแทนจากภาครัฐ”
 มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ถูกคุมความประพฤติ /ผู้ได้รับการพักการลงโทษในฐานะที่เป็น
สมาชิกชุมชนคนหนึ่ง
 ให้ ก้าลั งใจผู้ถูกคุมความประพฤติ /ผู้ได้รับการพั กการลงโทษในการแก้ไขฟื้น ฟู โดยใช้ความ
อดทน เชื่อใจ และโฟกัสไปที่จุดแข็งของเขา
ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้ได้รับการพักการลงโทษ
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ/พักการลงโทษ
 แก้ไขปัญหาของตนเอง
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III. การดาเนินการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนอย่างยั่งยืน
ความท้าทายในการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน คือ ความจ้าเป็น
ในการมีงานวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติของผู้กระท้าผิด ซึ่งมีความส้าคัญต่อ
การพิ จ ารณาในหลายประเด็น เช่ น ปั จ จั ย ใดบ้างที่ ส ามารถป้ องกั นการกระท้ าผิ ดซ้้าได้ ประเภทของ
ความผิดที่ควรรับโทษในชุมชน ผู้กระท้าผิดประเภทใดเหมาะกับการรับโทษในชุมชน
การวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจั กษ์ยังมีความส้าคัญต่อการอธิบายสถานะการก่ออาชญากรรมและ
การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท้ าผิ ด อี กด้ ว ย การศึ กษา เรื่อ ง “ความนิ ย มของโทษและมาตรการตรงกัน ข้าม”
(Globalized Penal Populism and its Countermeasures) โดยสมาคมอาชญาวิ ท ยาสั ง คมแห่ ง
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2008 รายงานว่า ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวอาชญากรรมร้ายแรงผ่านทางสื่อต่างๆ
และมีแนวโน้มสนั บสนุนแนวคิดการใช้มาตรการที่เด็ดขาดกับผู้ กระท้าผิด ท้าให้ผู้ก้าหนดนโยบายออก
กฎหมายที่เน้นการลงโทษเพื่อตอบสนองต่อเสียงของประชาชน อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการเด็ดขาดกับ
ผู้กระท้าผิดไม่ได้ท้าให้การกระท้าผิดซ้้าลดลง แต่ยังท้าให้คนเข้าคุกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาฉบับนี้จึงตั้ง
ค้าถามว่า การส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน รวมถึง
กระบวนการยุ ติธ รรมเชิงสมานฉัน ท์ อาจจะเป็ น ทางเลื อกที่ ดีกว่าในการป้ องกัน การกระท้ าผิ ดซ้้าและ
ปกป้ อ งสั งคมหรื อ ไม่ แม้ ว่ าการศึ ก ษานี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในปี 2008 แต่ ทั ศ นคติ ข องประชาชนทั่ ว ไปที่ มี ต่ อ
อาชญากรรมและบทลงโทษผู้กระท้าผิดยังไม่เปลี่ยนไปมากนัก นั่นหมายความว่า นักอาชญาวิทยาควร
เผยแพร่ข้อค้นพบของการศึกษานี้ให้ประชาชนและผู้ก้าหนดนโยบายได้ทราบให้กว้างขวางมากขึ้น
ความท้าทายอีกประการหนึ่ ง คือ การรับ รู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการรับโทษในชุมชน การ
กระท้าผิดซ้้ายังคงเป็นความท้าทายของประเทศญี่ปุ่น อัตราผู้กระท้าผิดซ้้าสูง ขึ้นตั้งแต่ปี 2008 ที่ 27.7%
เป็น 47.1% ในปี 2014 และท้าให้อัตราการถูกจ้าคุกซ้้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ในปี 2014 อัตราการถูก
จ้าคุกซ้้าอยู่ที่ 59.3% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราที่วัดได้ในปี 2008 อยู่ที่ 53.9% ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่า รัฐบาล
ควรหาทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว ทั้งผู้ก้าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความส้าคัญกับการลด
การกระท้าผิดซ้้าและการจ้าคุกซ้้า
IV. การประชาสัมพันธ์และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระท้าผิดซ้้าและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
ก) การเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่สดใส (Movement for a Brighter Society)
การเคลื่อนไหวนี้จัดขึ้นทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการป้องกันการกระท้าผิดซ้้าและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด เพื่อให้สังคมสดใสยิ่งขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วย การเดินพาเหรด คอนเสิร์ต การประชุมว่าด้วยอาชญากรรม ซึ่งจัดโดยอาสาสมัคร
ทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกของสมาคมสตรีเพื่อช่ว ยเหลื อด้านการแก้ไขฟื้ นฟู ในปี 2015
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นายกรัฐมนตรีอาเบะ ได้มีสารถึงประชาชนญี่ปุ่นทุกคน เพื่ อเรียกร้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่สดใสนี้

เพื่อท้าให้การเคลื่อนไหวนี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น กรมแก้ไขฟื้นฟูได้สร้าง
mascot ชื่อ Hogo-chan แปลว่า เพนกวินที่ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว เพื่อ
เรียกความสนใจจากประชาชน Hogo-chan ถูกออกแบบโดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมแก้ไขฟื้นฟูเมื่อหลายปีมาแล้ว และปัจจุบันกลายเป็นผู้ส่งสารที่ส้าคัญ
Hogo-chan ปรากฎตัวในหลายที่ ทั้งในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และแผ่น
พับของการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่สดใส Hogo-chan เป็นที่ชื่นชอบอย่าง
มากตามงานต่างๆ ทุกคนต่างรัก Hogo-chan
นอกจากนี้ กรมแก้ไขฟื้นฟูยังจัดท้าแผนพับเพื่อ
ประชาสั มพันธ์ตามงานต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องการ
แก้ ไขฟื้ น ฟู ของ Hogo-chan เมื่ อเปรีย บเที ย บ
กับแผ่นพับที่มีแต่ตัวหนังสือแล้ว แผ่นพับที่มีตัว
การ์ตูนและสีสันสดใสจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจ
เนื้ อความได้มากกว่า โดยเฉพาะกลุ่ มเด็กและ
เยาวชนที่จะสนใจในการ์ตูน เนื้อความในแผ่น
พั บ มี เนื้ อ หาง่ า ยๆ กล่ า วถึ ง อาสาสมั ค รกลุ่ ม
ต่ า งๆ ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยเห ลื อ Hogo-chan เช่ น
อ.ส.ค. สมาคมสตรีเพื่อช่วยเหลือการแก้ไขฟื้นฟู
และนายจ้าง
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ข) แคมเปญป้องกันการกระทาผิดซ้า
แคมเปญนี้ คือ การที่ผู้ บ ริ ห ารระดับสู งของกระทรวงยุติธ รรมจะลงพื้ นที่ เพื่อรับ ฟังเสี ยงของ
หน่วยงานเอกชน อ.ส.ค. และนายจ้าง เพื่อท้างานร่วมกันในการป้องกันมิให้ ผู้กระท้าผิดกระท้าผิดซ้้า การ
ฟังเสีย งจากผู้ ที่อยู่ในพื้น ที่เป็ น สิ่งจ้าเป็ น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้ออกเยี่ยม
หน่วยงานในพื้นที่และชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
โดยสรุป แล้ ว แม้ว่าวิธีการในการประชาสั มพั นธ์กิจกรรมของกรมแก้ไขฟื้นฟู จะมีห ลากหลาย
รูปแบบ แต่เราพยายามที่จะสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม มี
บางกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์การน้าตัวการ์ตูนมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
มากน้อยแค่ไหน แต่อย่างน้อย ตัวการ์ตูนก็ท้าให้เกิดความสนใจ ซึ่งจะน้าไปสู่การลงมือปฏิบัติในที่สุด
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของราชอาณาจักรกัมพูชา
I. รูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมีปรากฏอยู่ในหลายขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศกัมพูชา ดังนี้
ก. การควบคุมโดยฝ่ายตุลาการในขั้นตอนการสืบสวน: Judicial Supervision
มาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของกัมพูชาได้ให้อ้านาจผู้พิพากษาสืบสวน (Investigating
judge) ในการสั่ งให้ มี ก ารสอดส่ อ งโดยตุ ล าการ (Judicial Supervision) แก่ ผู้ ต้ อ งหาที่ ถู ก กล่ าวหาว่ า
กระท้าความผิดที่มีโทษจ้าคุก โดยเงื่อนไขในการสั่งค้าสั่ง อาทิ ให้รายงานตัวกับอัยการ ต้ารวจ หรือทหาร
ซึ่งหากมีการละเมิดเงื่อนไข ผู้พิพากษาสืบสวนอาจสั่งให้มีการคุมขังได้หากพบพฤติการณ์หลบหนี
ข. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในชั้นพิพากษาคดี
ประมวลกฎหมายอาญาของกัมพูชา มาตรา 99 ได้วางโทษทางอาญาไว้สามประเภท กล่าวคือ
โทษทั่วไป โทษทางเลือก และโทษเพิ่มเติม
1. โทษหลัก (Principle Penalty) ประกอบไปด้ว ย โทษปรับและโทษจ้าคุก ซึ่งหากจ้าเลยไม่
ด้าเนินการช้าระค่าปรับตามค้าพิพากษาแล้ว ศาลอาจสั่งให้มีการจ้าคุกแทนค่าปรับได้
2. โทษทางเลื อ ก (Alternative Penalty) เป็ น โทษที่ ศ าลอาจสั่ ง แทนโทษหลั กได้ ห ากมี
องค์ประกอบครบตามเงื่อนไข โทษทางเลือกได้แก่
2.1 การติเตียน (Reprimand) ศาลอาจสั่งได้หากศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี ความ
ไม่สงบในสาธารณะที่เกิดจากความผิ ดนั้นได้ยุติลง และความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นได้รับการ
เยียวยาแล้ว
2.2 การท างานบริ ก ารสั งคม (Community Service) มาตรา 98 ระบุ ว่า ศาลอาจสั่ ง ให้
จ้ าเลยท้ า งานบริ ก ารสั งคมได้ ห ากศาลพิ พ ากษาลงโทษจ้ าคุ ก ไม่ เกิ น สามปี และผู้ ถู ก
กล่าวหายินยอมที่จะท้างานบริการสังคม ระยะเวลาการท้างานบริการสังคมถูกก้าหนด
โดยศาล ตั้ งแต่ 30-200 ชั่ วโมง ภายในระยะเวลา 1 ปี ให้ แก่ห น่ ว ยงานเพื่ อสาธารณ
ประโยชน์ทั้งของรัฐและเอกชนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
หน่วยงานรับผิดชอบ อัยการจะเป็นผู้ก้าหนดประเภทงานบริการสังคมและมอบหมายให้
legal person เป็นผู้ควบคุมสอดส่องการท้างานบริการสังคมของจ้าเลย และท้ารายงาน
เสนอต่ออัยการ
3. โทษเพิ่มเติม (Additional Penalty) นอกจากโทษหลัก ซึ่งได้แก่ โทษปรับและโทษจ้าคุกแล้ว
ประมวลกฎหมายอาญาของกัมพูชายั งได้เปิดช่องในการลงโทษให้แก่ศาลพิจารณาเพื่อให้ไม่ต้องใช้โทษ
จ้ าคุ ก หรื อในกรณี ที่ จ้ าเป็ น ต้องจ้ าคุ ก ประมวลกฎหมายอาญายังได้ให้ ท างเลื อกแก่ศ าลในการจ้ าคุ ก
ผู้กระท้าผิดในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ ดังนี้
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3.1 การรอการลงโทษ (Suspended Sentence) หากเป็นคดีอาญาที่ศาลจะพิพากษาโทษ
จ้าคุกไม่เกิน 5 ปี และถ้าเป็นความผิดอุจฉกรรจ์หรือความผิดที่ไม่ร้ายแรง จ้าเลยต้องไม่ได้
กระท้ าผิ ดภายใน 5 ปี ที่ ผ่ านมา หากเป็ น ความผิ ดลหุ โทษ จ้าเลยต้องไม่ได้ก ระท้าผิ ด
ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
3.2 การรอการลงโทษและคุมประพฤติ (Suspended Sentence with Probation) ตาม
มาตรา 117 ของประมวลกฎหมายอาญา ศาลสามารถสั่งได้หากศาลมีค้าพิพากษาลงโทษ
จ้าคุกจ้าเลยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และศาลสามารถสั่ง คุมประพฤติจ้าเลย
ได้ตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ อั ย การจะเป็ น ผู้ ด้ าเนิ น การสรรหาบุ ค คลในชุ ม ชนเพื่ อ ควบคุ ม
พฤติกรรมของจ้าเลย โดยอาจเป็นต้ารวจในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลในเรื่อง
การศึกษาและการแก้ไขฟื้นฟู
3.3 การปล่อยตัวชั่วคราว (Day Release) กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ้าคุกเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน ส้าหรับจ้าเลยที่มีความจ้าเป็นต้องออกมาท้างาน ฝึกอาชีพ ศึกษาเล่าเรียน
หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในความควบคุมและสอดส่องของ
อัยการ หากมีการละเมิดเงื่อนไขขณะปล่อยตัวชั่วคราว อัยการจะมีอ้านาจสั่งจ้าคุกทันที
3.4 การแบ่งระยะเวลาจาคุก (Installment) หากศาลมีค้าพิพากษาจ้าคุกเป็นระยะเวลาน้อย
กว่า 1 ปี ศาลอาจพิจารณาเหตุปัจจัยทางครอบครัว การรักษาอาการเจ็บป่วย อาชีพ หรือ
สังคม เพื่อให้ลงโทษจ้าคุกแบ่งออกเป็นหลายครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 ปี
หน่วยงานรับ ผิดชอบ ผู้ต้องขังภายใต้มาตรการนี้จะอยู่ในการควบคุมและสอดส่องโดย
อัยการ ซึ่งอัยการสามารถสั่งให้จับกุมหรือคุมขังผู้ต้องขังได้ทุกเมื่อ หากพบว่าผู้ต้องขังฝ่า
ฝืนเงื่อนไข
ค. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหลังมีคาพิพากษา: พักการลงโทษ
ตามมาตรา 512 และ 513 ของประมวลกฎหมายอาญา การพักการลงโทษของกัมพูชาต้องมี
องค์ประกอบ 2 เงื่อนไข คือ
1) จ้าเลยได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วกึ่งหนึ่งของระยะเวลาต้องโทษ ในกรณีมีโทษจ้าคุกต่้ากว่าหนึ่งปี
หรือ ได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามในกรณีอื่นๆ หรือรับโทษมาแล้วไม่น้อย
กว่า 20 ปี ในกรณีของโทษจ้าคุกตลอดชีวิต
2) พฤติกรรมระหว่างที่อยู่ในเรือนจ้าที่แสดงให้เห็ นว่ามีการปรับตัวและได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
พร้อมกลับเข้าสู่สังคม
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ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาให้พักการลงโทษ โดยใช้ความเห็นของคณะกรรมการ
แห่งชาติประกอบการพิจารณา รูปแบบการควบคุมสอดส่องและการช่วยเหลือให้กลับสู่สังคมให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงยุติธรรม อย่างไรก็ดี ประเทศกัมพูชายังไม่มีกฎหมายล้ าดับรอง (ประกาศกระทรวง
ยุติธรรม) ทีอ่ อกมารองรับการพักการลงโทษ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนากลไลระดับชาติที่
จะวางรูปแบบการติดตามสอดส่องและช่วยให้จ้าเลยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
ง. มาตรการแทนการจาคุกที่ใช้เพื่อจุดประสงค์จาเพาะ: การเบี่ยงเบนคดี
กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเยาวชนได้สร้างมาตรการเบี่ยงเบนคดี ซึ่งให้อ้านาจอัยการ
ผู้พิพากษาสืบสวน ผู้พิพากษาตัดสินในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สามารถหลีกเลี่ยงการด้าเนินคดีกับ
เยาวชนได้ ตามมาตรา 63 ของกฎหมายดังกล่าวได้วางองค์ประกอบไว้ดังนี้
- หากมีหลักฐานเพียงพอที่จะด้าเนินคดีหรือกล่าวหาว่าเยาวชนกระท้าผิดในคดีลหุโทษ
- เยาวชนรับสารภาพ พร้อมแสดงความส้านึกผิดแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว
- เยาวชนผู้นั้นยอมรับแผนการเบี่ยงเบนคดีทึ่หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้วางไว้
ทั้งนี้ ต้องค้านึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับเยาวชนดังกล่าวตามมาตรา 64 ของกฎหมายเดียวกันนี้ ได้แก่
สภาพการกระท้าผิด พฤติการณ์ ปัจจัยทางสังคมของเยาวชน ผลกระทบต่อผู้เสียหายและสังคม
เมื่ อ เยาวชนสามารถรั บ การเบี่ ย งเบนคดี แ ล้ ว หน่ ว ยงานด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แ ละบุ ค คลที่
รับ ผิ ดชอบการปฏิบั ติตามแผนเบนคดีจะต้องรายงานความคืบหน้าการด้าเนิน งานตามแผน ตลอดจน
อุป สรรคและความส้าเร็จไปยังหน่วยงานที่มีอ้านาจพิจารณาการเบี่ยงเบนคดี หากผิดเงื่อนไขตามแผน
เบี่ ยงเบนคดี หน่ วยงานที่มีอ้านาจเบี่ ย งเบนคดีจะพิจารณาตามรายงานว่าควรมีการวางแผนใหม่ห รือ
ด้าเนินคดีเยาวชนผู้นั้น กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2016 และเริ่มมีผลบังคับใช้ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2017
II. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศกัมพูชา
ในบรรดามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา การควบคุมสอดส่องโดย
ตุล าการในชั้น สื บ สวนและการรอการลงโทษเป็ น สองมาตรการที่ ถู กน้ ามาใช้ม ากที่ สุ ด อย่างไรก็ ต าม
สองมาตรการนี้ก็มิได้ช่วยลดจ้านวนประชากรผู้ต้องขังมากเท่าใดนัก มาตรการอื่นๆ ที่น่าจะเหมาะกับ
ประเทศกัมพูชา คือ การพักการลงโทษ เนื่องจากผู้พิพากษาและอัยการมีความคุ้นเคยกับมาตรการนี้ เป็น
มาตรการที่ผู้ต้องขังต้องรับ โทษจ้าคุกก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งน่าจะท้าให้ผู้ เสี ยหายและสาธารณชน
ยอมรับได้ และผู้กระท้าผิดได้มีประสบการณ์การถูกจ้าคุก อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจ้าคุกที่ศาลพิพากษา
ค่อนข้างนาน หากกัมพูชาสามารถท้าให้ผู้ต้องขัง ได้รับการพักการลงโทษที่เร็วขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการเรือนจ้าและต่อผู้ต้องขังเอง
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III. กลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เหมาะจะน้ามาใช้ในกัมพูชาในขณะนี้ คือ การ
พักการลงโทษ ซึ่งหากจะท้าให้สามารถบังคับใช้ได้จริงนั้น จ้าเป็นต้องด้าเนินการดังนี้
1) จัดตั้ง National Commission ประกอบไปด้วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (General Department
of Prosecution and Criminal Affairs) กระทรวงมหาดไทย (General Department of Prisons)
และศาล
2) ส้ารวจความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ต้ารวจและอัยการ
3) National Commission หรือกระทรวงยุติธรรมต้องวางรูปแบบการควบคุมสอดส่อง ก้ากับดูแล
และช่วยเหลือให้ผู้กระท้าผิดกลับสู่สังคม
4) พัฒนาบุคลากร และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
VI. ความท้าทาย
แม้ว่ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของกัมพูชา แต่ยังมี
ความท้าทายในการบังคับ กล่าวคือ ศาลไม่สั่งใช้มาตรการเหล่านี้เพราะ
1) กัมพูชาขาดประสบการณ์และทรัพยากรที่จ้าเป็นในการควบคุมและสอดส่องผู้กระท้าผิดในชุมชน
2) ไม่มีกระบวนการ กลไกหรือแนวทางที่ชัดเจนในการด้าเนินมาตรการดังกล่าว รัฐบาลจ้าเป็นต้อง
ก้าหนดทิศทางและขั้น ตอนเพื่อให้ ส ามารถบังคับใช้มาตรการนี้ได้ เช่น ไม่มีห น่ว ยงานของรัฐ
สมาคม NGO ส้าหรับให้อัยการประสานงานเพื่อให้ควบคุมสอดส่องการท้างานบริการสังคมของ
ผู้กระท้าผิด
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
I. ประเภทของการลงโทษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การลงโทษของประเทศลาว ไม่เพียงแต่เพื่อลงโทษผู้กระท้าผิดแต่ประสงค์จะให้สั่งสอนผู้กระท้า
ผิดให้ประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพในกฎสังคมและไม่กระท้าผิดซ้้า กฎหมายอาญา มาตรา 43
ได้วางโทษทางอาญาไว้สามประเภท คือ โทษหลัก โทษเพิ่มเติม และโทษทางเลือก ดังนี้
1. โทษหลัก (Principle Penalty)
1.1 การถูกวิจารณ์จากสาธารณชน (Public Criticism)
1.2 การปรับ (Fines)
1.3 การอบรมสั่งสอนโดยปราศจากการจ้ากัดเสรีภาพ (Re-education without deprivation
of liberty)
1.4 เนรเทศ (Banishment)
1.5 การจ้าคุก (Deprivation of liberty)
1.6 จ้าคุกตลอดชีวิต (Life Imprisonment)
1.7 โทษประหารชีวิต (Death Penalty)
2. โทษเพิ่มเติ ม (Additional Penalty) กรณี เป็น major offence ศาลสามารถสั่ งโทษเพิ่มเติม 1-2
โทษแทนการใช้โทษหลักได้
2.1 ปรับ
2.2 ริบทรัพย์ (Confiscation of property)
2.3 ริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิด (Confiscation of items)
2.4 การตัดสิทธิในการเลือกตั้ง (Deprivation of election rights)
2.5 การคุมขังในบ้าน (House arrest)
2.6 เนรเทศ (ในกรณีที่ไม่ใช่โทษหลัก การท้างานสาธารณะ)
2.7 เยียวยาความเสียหาย (Restoration)
2.8 เพิกถอนใบอนุญาต (Withdrawal of license)
2.9 ห้ามปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนค้าสั่ง ยศ เหรียญรางวัล
3. โทษทางเลื อ ก (Alternative Penalty) ศาลสามารถสั่ งใช้ โทษทางเลื อ กแทนโทษหลั ก หรื อ โทษ
เพิ่มเติมได้
3.1 ท้างานบริการสังคม (Working for the public)
3.2 การจ้ากัดพื้นที่ (Area limitation)
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II. รูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศลาว
กฎหมายอาญาของประเทศลาว ได้ระบุโทษที่เป็นมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไว้ ดังนี้
ก. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในชั้นพิพากษาคดี
1. การอบรมสั่งสอนโดยปราศจากการจากัดเสรีภาพ (มาตรา 46) ลักษณะของบทลงโทษแบ่งได้
เป็นสองส่วน 1) ผู้กระท้าผิดจะได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้น้าชุมชน 2) ผู้กระท้าผิดจะถูกหัก
เงินเดือนที่ได้จากการท้างานประมาณเดือนละ 5-20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เพื่อน้าส่งรัฐ ทั้งนี้
ระยะเวลาในการลงโทษไม่เกิน 1 ปี
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบังคับคดี (Judgment Enforcement Office) เป็นผู้มีหน้าที่บังคับ
คดีให้ผู้กระท้าผิดชดใช้ค่าเสียหาย ในขณะที่หน้าที่ในการควบคุมและสอดส่อง คือ ผู้น้าชุมชน
เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
2. การทางานบริการสังคม (Working for the public) มาตรา 58 ก้าหนดไว้ว่า ศาลอาจสั่งให้
จ้าเลยท้างานที่เป็ นประโยชน์ กับสังคมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แทนค่าปรับหรือแทนโทษ
จ้าคุกไม่เกิน 3 ปีได้ ซึ่งการท้างานนั้นต้องไม่ย่้ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ระยะเวลาท้างาน
บริการสังคมต้องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และไม่เกิน 720 ชั่วโมง ในการสั่งใช้มาตรการนี้ศาล
ต้องค้านึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ความร้ายแรงของความผิด บุคลิกภาพของผู้กระท้า
ผิด และผู้กระท้าผิดต้องให้ความยินยอม ในกรณีที่จ้าเลยท้างานบริการสังคมไม่ครบจ้านวน
ชั่วโมงที่ศาลก้าหนด ศาลสามารถสั่งให้จ้าคุกจ้าเลยได้ โดย 8 ชั่วโมงของการท้างานบริการ
สังคม คิดเป็น 1 วันจ้าคุก
3. การจากัดพื้นที่ (Area limitation) ตามมาตรา 59 ศาลอาจสั่งห้ามผู้กระท้าผิดออกจากเคหะ
สถานได้ไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้นในกรณีที่จ้าเป็น
4. การรอการลงโทษ (The stay of execution of deprivation of liberty) ตามมาตรา 79
โทษที่ศาลสามารถสั่งรอการลงโทษได้ คือ โทษจ้าคุก ไม่เกิน 3 ปี และเป็นความผิดครั้งแรก
โทษให้ได้รับการอบรมสั่งสอนโดยปราศจากการจ้ากัด เสรีภาพ และโทษปรับ ซึ่งศาลอาจให้รอ
การลงโทษทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ มีระยะเวลารอการลงโทษ 5 ปี ถ้าในระยะเวลาห้า
ปี ไม่มีการกระท้าความผิดใหม่ โทษที่รอไว้เป็นอันยกไป อย่างไรก็ตาม ผู้กระท้าผิดซ้้า ผู้ที่ศาล
ตัดสินจ้าคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือผู้กระท้าความผิดอาชญากรรมไม่สามารถรอการลงโทษได้
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ที่รอการลงโทษจะอยู่ในความดูแลของหมู่บ้าน
5. การอบรมสั่งสอนโดยผู้ใหญ่บ้าน (มาตรา 81) ถ้าโทษเล็กน้อย ศาลสามารถส่งตัวผู้กระท้าผิด
ไปให้ administrative authorities หรือองค์การทางสังคมอบรมสั่งสอนได้
ข. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหลังมีคาพิพากษา
1. การปล่ อ ยตั ว อย่ า งมี เงื่ อ นไข (Conditional liberation before term) ตามมาตรา 104
นักโทษที่สามารถได้รับการปล่อยตัวก่อนก้าหนด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- รับโทษมาแล้ว 1/2 ของโทษทั้งหมด กรณีผู้ต้องขังอายุต่้ากว่า 18 ปี ณ วันกระท้าผิด
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- รับโทษมาแล้ว 2/3 ของโทษที่ได้รับ กรณีเป็นผู้ใหญ่
- รับโทษมาแล้ว 15 ปี กรณีโทษจ้าคุกตลอดชีวิต
ผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ้้า หรือต้องโทษประหารชีวิตไม่สามารถได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไข
ได้ ศาลจะเป็ น ผู้พิจารณาให้ ปล่ อยตัวก่อนก้าหนดและก้าหนดเงื่อนไข ผู้ต้องขังที่ได้รับการ
ปล่อยตัวก่อนก้าหนดจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 5 ปี บทลงโทษที่ได้รับย่อม
เป็นอันสิ้นไป กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะต้องรับโทษที่ยังคงเหลือในเรือนจ้า แต่
หากกระท้าผิดในฐานความผิดอื่นในระหว่างนี้ ผู้กระท้าความผิดรายนั้นจ้าเป็นต้องรับโทษจาก
ฐานความผิดใหม่ รวมถึงความผิดเดิมด้วย
หน่วยงานรับผิดชอบ ปัจจุบันประเทศลาวไม่มีโปรแกรมส้าหรับการคุมประพฤติหรือพักการ
ลงโทษภายหลังได้รับการปล่อยตัว นักโทษจะได้รับการปล่อยตัวกลับสู่สังคมโดยตรง โดยมี
ต้ารวจหมู่บ้ านหรือต้ารวจเขตเป็นผู้ ก้ากับควบคุม และมีองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
องค์การทางสังคมเป็นผู้ช่วยเหลือตักเตือน และแก้ไขฟื้นฟู
2. การคุมขังในบ้าน ศาลจะสั่งห้ามผู้ กระท้าผิดออกจากที่พักอาศัย หรือเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง การคุมขังในบ้านต้องไม่เกินห้าปีนับจากวันได้รับปล่อยตัวจากเรือนจ้า อย่างไรก็ตาม ต้อง
ไม่มีการน้ามาตรการนี้ไปใช้กับผู้กระท้าผิดที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้กระท้าผิดหญิงที่อยู่ระหว่าง
ตั้งครรภ์หรือที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 8 ปี
III. การดาเนินงานของเรือนจา
หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการผู้กระท้าผิดในเรือนจ้า คือ Prisons and Rehabilitation
Police Department, Ministry of Public Security
ระหว่างการจ้ าคุ ก นั ก โทษจะได้รับ การศึก ษาในหลายด้ าน เช่ น การเรีย นรู้กฎหมาย หน้ าที่
พลเมือง วัฒนธรรม ศิลปะและการบันเทิง การฝึกฝนทักษะอาชีพ กรมราชทัณฑ์ท้างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษเพื่อป้องกันการกระท้าผิดซ้้า และสนับสนุนการกลับสู่สังคม
ภายหลังได้รับการปล่อยตัว รัฐบาลจัดให้นักโทษทุกคนมีอาหาร เสื้อผ้า ที่พัก ห้องพยาบาล สนามกีฬา
นอกจากนี้ นักโทษจะได้รับการนิรโทษกรรม การลดโทษ และการปล่อยตัวก่อนครบก้าหนดโทษอย่างมี
เงื่อนไข เพื่อลดปัญหาคนล้นคุกและเพื่อมนุษยธรรม ตามที่ก้าหนดไว้ใน มาตรา 104 ตามกฎหมายอาญา
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ในปี 2016 เรือนจ้าประเทศลาวมีผู้ต้องขัง จ้านวน 10,174 ราย ซึ่งเพิ่มจากปี 2015 ที่มีจ้านวน
8,626 ราย และร้อยละ 60 ของผู้ต้องขังกระท้าผิดคดียาเสพติด
ปี
ชาย

2013
4,548

2014
5,553

2015
7,263

2016
8,607

หญิง
รวม

879
5,427

1,167
6,720

1,363
8,626

1,567
10,174

เมื่อใกล้ถึงวันได้รับการปล่อยตัว (ทั้งที่ ครบก้าหนดโทษและปล่อยตัวก่อนก้าหนด) กรมราชทัณฑ์
จะเตรียมเอกสารที่เกี่ย วข้อง แจ้ งผู้ป กครองและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้ มาพบที่
เรือนจ้าเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดูแลนักโทษภายหลังได้รับการปล่อยตัว สถิติปี 2016 มีนักโทษที่ได้รับการ
ปล่อยตัว 327 ราย เป็นนักโทษหญิง จ้านวน 69 ราย
IV. ความท้าทาย
แม้ว่ากฎหมายอาญาได้ก้าหนดโทษทางเลื อกและการรอการลงโทษไว้ แต่ก็ยังมีความท้าทาย
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากขาดประสบการณ์ ทรัพยากรที่จ้าเป็น ความชัดเจนและกลไก รวมไปถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ศาลจึงไม่ค่อยสั่งใช้มาตรการเหล่านี้
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
I. ประเภทของการลงโทษสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 ได้วางโทษทางอาญาไว้ ดังนี้
1. ประหารชีวิต
2. จ้าคุก
3. ปรับ
II. รูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศเมียนมา
ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศเมียนมายังไม่มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชน
ระบุไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายเด็ก พบว่ามีบางมาตรา
ทีก่ ล่าวถึงมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งปรากฎในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพิพากษา ดังนี้
ก. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในขั้นก่อนมีการไต่สวนและระหว่างการไต่สวน
มาตรา 169 แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อ้านาจพนักงานสืบสวนในการปล่อยตัว
ผู้ต้องหาในระหว่างที่มีการสืบสวน ทั้งนี้ ต้องปรากฏว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือมีเหตุปรากฏในความ
สงสัยในการส่งตัวผู้กระท้าผิดต่อไปยังศาล ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวจ้าเป็นต้องยอมรับปฏิบัติตามใน
พันธะผูกพัน คือ ต้องปรากฎตัวต่อศาลหากถูกเรียก
ข. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในชั้นพิพากษาคดี
เมียนมาแบ่งการกระท้าผิดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การกระท้าผิดที่ประกันตัวได้ และ การกระท้าผิด
ที่ประกันตัวไมได้ มาตรา 496 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้วางหลักในเรื่องการกระท้า
ผิดที่ประกันตัวได้ ไว้ความว่า ห้ามมิให้มีการกักขังก่อนมีการไต่สวนหรือระหว่างการไต่สวน ผู้ต้องหาจะ
ได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวโดยพนักงานสืบสวน ณ ขั้นตอนก่อนมีการไต่สวน และโดย
ศาลในขั้นตอนระหว่างการไต่สวนคดี ในทางตรงกันข้าม หากเป็นการกระท้าผิดที่ไม่สามารถประกันตัวได้
ก็มีข้อยกเว้นให้ประกันตัวได้ เช่น ผู้ต้องหามีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือเป็นเพศหญิง ซึ่งมีเงื่อนไขผูกพันให้
ต้องปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าพนักงานสืบสวนหรือศาลภายตามวันเวลาที่ระบุ
ศาลของประเทศเมียนมาตระหนักดีว่า การให้ประกันตัวเป็นหลักการที่พึงกระท้า และการปฏิเสธ
ไม่ให้ประกันตัวเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น ดังนั้น การคุมขังในขั้นก่อนการไต่สวนและขั้นพิพากษาคดี จึง
ไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการบังคับใช้ลงโทษ เว้นแต่เพียงเป็นความผิดอุกฉกรรจ์
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ค. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในชั้นตัดสินคดี
1. การปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคุมประพฤติ (Probation of Good Conduct)
มาตรา 562 (1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก้าหนดวิธีการปล่อยตัวแบบ
มีเงื่อนไขคุมประพฤติไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ต้องเป็นการกระท้าความผิดครั้งแรก
- ผู้กระท้าผิดที่อายุมากกว่า 21 ปี และกระท้าผิดที่มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 7 ปี
- ผู้กระท้าผิดที่อายุต่้ากว่า 21 ปี หรือเป็นเพศหญิง และโทษสูงสุดไม่ใช่โทษประหารชีวิต
- ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระท้าผิดมีความประพฤติที่ดี
ระยะเวลาคุมประพฤติ คือ 3 ปี และในระหว่างนี้ผู้กระท้าผิดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่
- ผู้กระท้าผิดจะไม่กระท้าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อความสงบหรือรบกวนความผาสุก
ของคนในสังคม
- ประกอบอาชีพสุจริตในระยะเวลาที่ถูกก้าหนดไว้โดยศาล
- มิ ฉ ะนั้ น จะต้ อ งมาปรากฏตั ว ต่ อ ศาลและรั บ โทษ อี ก ทั้ งจ้ า เป็ น ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เพื่ อ เป็ น
บทลงโทษอีกด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ค้าประกันซึ่งมักเป็นผู้อาวุโสของหมู่บ้าน สมาชิกครอบครัว หรือญาติ
พี่น้ อง ต้องปรากฏตัวต่อศาลและวางเงินเพื่อรับประกันว่าผู้ กระท้าผิ ดจะไม่ละเมิดเงื่อนไข
คุมประพฤติ ผู้ ค้าประกัน จะต้องรับผิดชอบควบคุมและสอดส่องให้ผู้ กระท้าผิดปฏิบัติตาม
เงื่อนไข อย่างไรก็ตาม อ้านาจหน้าที่ของผู้ค้าประกันไม่ได้ถูกระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แต่จะกล่าวถึงไว้ในเงื่อนไขการปล่อยตัวเพียงกว้างๆ เท่านั้น มิได้ระบุ
ทิศทางหรือแนวทางในการสอดส่องผู้กระท้าผิด การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด การช่วยให้กลับสู่
สังคม หรือการเขียนรายงานความก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อศาล
2. การปล่อยตัวประกอบการตักเตือน (Release with Admonition)
ตามมาตรา 562 (1A) ก้าหนดว่า ศาลมีอ้านาจปล่อยตัว ผู้กระท้าผิดที่ไม่เคยกระท้าผิดมาก่อน
ภายหลั งได้มีการตักเตือนแล้ว ความผิดที่เข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวประกอบการตักเตือน
ได้แก่ ลักทรัพย์ ลักทรัพย์ในเคหะสถาน ฉ้อโกงทรัพย์ หรือความผิดอื่นใดที่มีโทษจ้าคุกไม่เกิน
2 ปี ศาลจะพิจารณาโดยอาศัยเกณฑ์อายุ ลักษณะนิสัย ประวัติภูมิหลัง สภาวะร่างกายและ
จิตใจ พฤติการณ์แวดล้อม หรือเหตุบรรเทาโทษอื่นๆ ประกอบกัน
ง. กระบวนการภายหลังมีการพิจารณาคดี
1. รอการลงโทษและพักโทษ
ประธานศาลสูงสุดอาจสั่งให้ผู้กระท้าผิดรอการลงโทษ ให้พักโทษทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน
โดยอาจก้าหนดเงื่อนไขที่จ้าเลยยอมรับหรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ โดยประธานศาลสูงสุดอาจมี
ค้าสั่งเพิกถอนค้าสั่งพักการลงโทษหรือค้าสั่งรอการลงโทษได้หากพบว่าผู้กระท้าผิดไม่ส ามารถ
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ โดยต้ารวจอาจจับผู้กระท้าผิดรายนั้นโดยไม่จ้าเป็นต้องมีหมายจับและ
สามารถกุมขังผู้กระท้าผิดรายนั้นได้
III. กระบวนการยุติธรรมในเด็กและเยาวชนและงานคุมประพฤติ
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาได้มีการออกกฎหมาย
เด็กในปี 1993 และมีได้มีการออกกฎมาใช้ในปี 2001 กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิของ
เด็ก และแยกกระบวนการยุติธรรมเด็กออกจากของผู้ใหญ่
ก. ขั้นก่อนการไต่สวนและระหว่างการไต่สวน
ห้ามมิให้มีการคุมขังผู้กระท้าผิดเด็กในขั้นก่อนการไต่สวนและระหว่างการไต่สวน เด็กจะต้องได้รับ
การปล่อยตัวโดยมีพันธะผูกพัน และต้องไปอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือสถานที่เพื่อการ
ดูแลเด็ก
ข. ขั้นตัดสินคดี
1) โทษจ้าคุก ต้องไม่ใช้กับผู้กระท้าผิดเด็ก หรือหากศาลเห็นว่าจ้าเป็นต้องให้จ้าคุกก็ต้องไม่เกิน 7 ปี
2) มาตรการทางเลือกแทนการจ้าคุก
- ให้ปล่อยตัวประกอบการตักเตือน
- โทษปรับ
- ปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไข ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
- ส่งตัวไปศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หรือจนกว่าจะมีอายุ 18 ปี
พนักงานคุมประพฤติ
อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมอาจมอบหมายข้าราชการหรื อบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็น
พนั กงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ กรมสวัส ดิการสั งคมยังมีการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติอีกด้ว ย
หน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ประกอบด้วย
- จัดท้ารายงานสืบเสาะและพินิจเพื่อเสนอต่อศาล
- ควบคุมและสอดส่องผู้กระท้าผิดเด็ก
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้อาวุโสในชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก
IV. กฎหมายการใช้ยาเสพติดและยาทางจิตเวช
กฎหมายนี้มีไว้เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้เข้าถึงการบ้าบัดรักษาการแก้ไขฟื้นฟู โดยเป็นระบบบังคับ
ลงทะเบี ย นส้ า หรั บ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ทุ ก คน ณ สถานที่ ที่ ถู ก ก้ า หนดไว้ โ ดยกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ
สถานพยาบาลตามที่รัฐบาลก้าหนด ซึ่งในระหว่างเข้ารับการบ้าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติตาม
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เงื่อนไขของกระทรวงฯโดยหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไข ผู้ติดยาเสพติดจะต้องถูกลงโทษให้จ้าคุก โดยมีอั ตรา
โทษจ้าคุกอยู่ที่ขั้นต่้า 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
V. ความท้าทาย
แม้ว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะระบุมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไว้ เช่น การ
ปล่อยตัวโดยถูกคุมประพฤติ แต่ยังไม่ปรากฎพนักงานคุมประพฤติในกฎหมายดังกล่าว จะมีก็เพียงผู้ค้า
ประกันเท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมายยังไม่ได้ระบุวิธีการในการควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้า
ผิด ตลอดจนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายและด้าเนินการต่างๆ
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศและในภูมิภาค
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มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวียดนามมี กฎหมายว่าด้ วยการบั งคั บคดี อาญา (Law on Execution of
Criminal Judgment)16 กฎหมายนี้ ระบุกฎเกณฑ์ กระบวนการ หน้าที่และอ้านาจของหน่วยงานด้านการ
บั งคับคดีตามค้าพิ พากษา ทั้ งยั งบอกถึงสิ ทธิและหน้ าที่ ของบุคคลที่ ถูกพิพากษา หน่ วยงานและบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามค้าพิพากษาคดีอาญาและมาตรการของศาล กฎหมายได้ระบุถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ กระท้ าผิ ดในชุ มชน เช่ น การรอลงอาญา การตั กเตื อน การแก้ ไขแบบไม่ ควบคุ มตั ว (non-custodial
reform) ต่อมาในปี 2015 เวียดนามปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญา 1999 โดยเพิ่มมาตรการ “การปล่อยตัว
ก่อนก้าหนดอย่างมีเงื่อนไข” กฎหมายของเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ได้แก่
- ประมวลกฎหมายอาญา 2015
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2003
- กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีอาญา 2011
I. ประเภทของการลงโทษของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประมวลกฎหมายอาญา ได้วางโทษทางอาญาไว้สองประเภท คือ โทษหลักและโทษเพิ่มเติม ดังนี้
1. โทษหลัก (Principle Penalty)
1.1 ตักเตือน
1.2 ปรับ
1.3 การแก้ไขแบบไม่ควบคุมตัว (Non-custodial Reform)
1.4 ไล่ออก (Expulsion)
1.5 จ้าคุก
1.6 จ้าคุกตลอดชีวิต
1.7 ประหารชีวิต
2. โทษเพิ่มเติม (Additional Penalty) ไม่สามารถสั่งเป็นโทษเดี่ยวได้ ต้องสั่งร่วมกับโทษหลักเท่านั้น
2.1 ห้ามด้ารงต้าแหน่งหรือประกอบอาชีพบางประเภท
2.2 ห้ามอยู่อาศัยในบางพื้นที่
2.3 การคุมประพฤติ
2.4 ตัดสิทธิ์บางประการ
2.5 ริบทรัพย์สิน
2.6 ปรับ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นโทษหลักอยู่แล้ว
II. รูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของเวียดนาม
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ก. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในชั้นพิพากษาคดี
1. การรอการลงโทษ (Suspended Sentence) มาตรา 60 ของประมวลกฎหมายอาญา ระบุว่า
ศาลสามารถสั่งรอการลงโทษผู้ที่ได้รับค้าพิพากษาจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี และอาจให้ถูกคุมความ
ประพฤติร่วมด้วยเป็นระยะเวลา 1-5 ปี
กระบวนการของการรอการลงโทษมีดังนี้ ภายใน 3 วันหลังศาลมีค้าพิพากษาให้รอการลงโทษ
ศาลจะต้ อ งส่ ง ค้ า พิ พ ากษานั้ น ไปยั ง หน่ ว ยงานบั ง คั บ คดี อ าญา (Criminal Sentence
Enforcement Agency) และคณะกรรมการหมู่บ้าน (Commune People’s Committee CPC) ในพื้นที่ที่ผู้กระท้าผิดอาศั ยอยู่ หน่วยงานบังคับคดีอาญาจะเรียกผู้กระท้าผิดมาพบเพื่อ
แจ้งค้าตัดสินของศาล ระยะเวลาที่ถูกคุมความประพฤติ และให้ไปรายงานตัวกับ CPC ตามวัน
และเวลาที่ก้าหนด หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง CPC เจ้าหน้าที่ของ CPC จะเรียก
ผู้กระท้าผิดมารับทราบเงื่อนไขและสิทธิ์ระหว่างถูกคุมความประพฤติ CPC อาจส่งตัวผู้กระท้า
ผิดไปให้องค์กร สหภาพในพื้นที่ควบคุมสอดส่องและอบรมสั่งสอน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ต้อง
ไปรายงานตัวกับ CPC หากถูกร้องขอ ต้องแจ้งให้ CPC ทราบหากจะออกจากพื้นที่เป็นการ
ชั่วคราว และต้องส่งรายงานความประพฤติของตนเองให้ CPC ทุกสามเดือน หากมีการกระท้า
ผิดใหม่ในระหว่างคุมประพฤติ ศาลจะสั่งเพิกถอนการรอการลงโทษ ผู้กระท้าผิดจะต้องรับโทษ
จ้าคุกที่รอการลงโทษไว้เดิม ร่วมกับโทษของความผิดใหม่
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบ คณะกรรมการหมู่ บ้ าน (the Commune People’s Committee CPC) ร่วมกับหน่วยงานบังคับคดีอ าญาท้องระดับเขต (Criminal sentence enforcement
agency at the district level) จะมอบหมายองค์กรในพื้นที่ห รือบุคคลในชุมชนท้าหน้าที่
ควบคุมสอดส่อง ไปเยี่ยมผู้กระท้าผิด และช่วยเรื่องการหางานท้า
2. การแก้ไขแบบไม่ควบคุมตัว (Non-custodial Reform) เป็นโทษหลักตามมาตรา 31 ส้าหรับ
ผู้ ก ระท้ า ผิ ด ที่ มี โ ทษจ้ า คุ ก ไม่ เกิ น 3 ปี (ความผิ ด ไม่ ร้ า ยแรง) หรื อ โทษจ้ า คุ ก ไม่ เกิ น 7 ปี
(ความผิดร้ายแรง) ผู้กระท้าผิดต้องมีการงานมั่นคงและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ศาลเห็นว่าไม่มี
ความจ้าเป็นที่จะแยกผู้กระท้าผิดเหล่านี้ออกจากสังคม แต่ให้ได้รับการควบคุมและสั่งสอนใน
ชุมชนที่ผู้กระท้าผิดท้างานหรืออาศัยอยู่โดยครอบครัวประสานงานกับ CPC ศาลอาจสั่งใช้
มาตรการนี้ 6 เดือน – 3 ปี และจะถูกหักเงินเดือน 5-20% เพื่อจ่ายให้แก่รัฐ
กระบวนการคล้ ายกับการรอการลงโทษ คือ ด้าเนินการโดยหน่วยบังคับคดีอาญา (ต้ารวจ
ท้องที่) ร่วมกับ CPC และ CPC ต้องประสานงานกับหน่วยงานบังคับคดีแพ่งเพื่อด้าเนินการหัก
เงินเดือนผู้กระท้าผิดตามค้าสั่งศาล ในช่วงระหว่างอยู่ในมาตรการนี้ผู้กระท้าผิดต้องปฏิบัติตาม
กฎของหมู่ บ้ าน รายงานตัวต่อ CPC และต้ องขออนุญ าต CPC หากจะย้ายที่อยู่ ในกรณี ที่
กระท้าผิ ดซ้้า CPC จะมีการประชุมกับองค์กรและสมาชิกชุมชน และรายงานไปยังต้ารวจ
ท้องที่ กรณีความผิดเล็กน้อย CPC จะด้าเนินการลงโทษในระดับท้องถิ่น เช่น ตักเตือน โทษ
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ปรับ (100-150 USD)
หน่ ว ยงานรับ ผิ ดชอบ CPC จะมอบหมายองค์กรหรือบุคคลในชุมชนเพื่อท้าหน้าที่ ควบคุม
สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
ข. มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหลังมีคาพิพากษา
1. การพักการลงโทษ ปัจจุบันเวียดนามยังไม่มีการพักการลงโทษ แต่มีแผนที่จะด้าเนินการใช้
มาตรการดังกล่าวเร็วๆ นี้ โดยนักโทษที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาพักโทษ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
- เป็นความผิดครั้งแรก
- รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษทั้งหมด
- ได้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท้าผิดแล้ว
- ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม
ผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องรายงานตัวต่อ CPC อย่างสม่้าเสมอ ไม่ส ามารถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองได้ ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง หากมีการไปพักที่อื่นชั่วคราวหรือย้ายที่อยู่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสอดส่องก่อน กรณีละเมิดเงื่อนไขการพักการลงโทษจะถูกเพิก
ถอน ผู้พักโทษต้องกลับไปรับโทษในเรือนจ้าตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
หน่วยงานรับผิดชอบ
1) The General Department of Police for Criminal Sentence Execution and
Judicial Support, Ministry of Public Security มีหน้าที่บริหารจัดการการพักโทษ
2) CPC ควบคุมสอดส่อง ภายใต้ค้าแนะน้าของ community police
3) District police มีหน้าที่ให้แนวทางและก้ากับดูแล
4) Social organization แก้ไขฟื้นฟูและให้การสงเคราะห์
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ยื่นต่อรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ “โครงการน้าร่องการ
ด้าเนินการปล่อยตัวก่อนก้าหนดแบบมีเงื่อนไข” เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
วางแผนให้มีการด้าเนินการได้จริงในปี 2018
III. โครงสร้างของหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงสร้างระบบการบังคับคดีตามค้าพิพากษาคดีอาญา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. หน่วยงานกากับดูแลการบริหารจัดการคดีอาญา เป็นผู้วางแนวทาง นโยบายให้กับเรือนจ้า
สถานที่ควบคุมตัว และหน่วยงานในท้องที่ในการบังคับคคดีตามค้าพิพากษา ได้แก่
- The General Department of Police for Criminal Sentences Execution and
Judicial Support, Ministry of Public Security
- หน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหม
2. หน่วยปฏิบัติบังคับคดีตามคาพิพากษา
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- เรือนจ้า สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- หน่วยงานภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระดับเมืองและจังหวัด ซึ่งจะมีอ้านาจในเขต
พื้นที่ปกครองนั้นๆ
- หน่วยทหาร ในเขตพื้นที่ทหาร
3. หน่วยงานที่ได้รับอานาจบังคับคดีตามคาพิพากษา
Commune People’s Committee ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบมาตรการ
แก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ กระท้ าผิ ดในชุมชน เช่น การรอการลงโทษ non-custodial reform การพั กการ
ลงโทษ การห้ามด้ารงต้าแหน่งหรือประกอบอาชีพบางประเภท และการควบคุมสอดส่องนักโทษ
ภายหลังได้รับการปล่อยตัว CPC จะร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ (อาทิ สหภาพผู้หญิง สหภาพ
ทหารผ่านศึก สหภาพเยาวชน) ในการดูแลการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันการหวนกลับมากระท้าผิดซ้้า
นอกจากนี้ หน่วยงานระดับท้องถิ่นยังรับผิดชอบการควบคุมสอดส่องอดีตนักโทษที่อยู่ในชุมชน
(ปัจจุบันมีจ้านวนประมาณ 200,000 คน) หน่วยงานความมั่นคงระดับท้องถิ่นต้องมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลด้าเนินการแก้ไขฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมในการกลับสู่ชุมชนแก่ผู้ต้องขังที่
ได้รับการปล่อยตัว
IV. ความท้าทาย
1. ชุมชนยังไม่ยอมรับผู้ที่เคยกระท้าผิด ประเทศเวียดนามจึงมีความยากล้าบากในการช่วยผู้กระท้า
ผิดหางานท้า
2. ในช่วงก่อนหน้ านี้ เวียดนามประสบกับปัญ หาเศรษฐกิจ ท้าให้นโยบายการให้ ความช่ วยเหลื อ
ผู้กระท้าผิดกลับสู่ชุมชนและกลไกส้าหรับผู้ที่เคยกระท้าผิด ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร การ
ลงทุนและทรัพยากรส้าหรับการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชนเป็นไปอย่างจ้ากัด ไม่มีเทคโนโลยี
ในการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชน
3. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและสอดส่องผู้กระท้าผิดในชุมชนมีภาระรับผิดชอบงานหลายด้าน และยังไม่
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก
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ภาพรวมงานคุมประพฤติในประเทศไทย
The Overview of Thai Probation Services
พันตารวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้บรรยายเริ่มต้นการบรรยายด้วยวีดีทัศน์ภารกิจงานคุมประพฤติ ตามด้วยวีดีทัศน์ภาพเหตุการณ์
การกระท้าผิด จ้านวน 6 เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างการให้โอกาสและดูแลผู้กระท้าผิดในอุดมคติที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น กับการดูแลและให้ โอกาสผู้กระท้าผิดในความเป็นจริงที่มีการหวน
กลับมากระท้าผิดซ้้า
วิกฤติส้าคัญของกรมคุมประพฤติประการหนึ่งที่เผชิญในปัจจุบัน คือ การถูกตั้งค้าถามจากผู้คนใน
สังคมถึงประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติ สิ่งส้าคัญ ที่กรมคุมประพฤติต้องตอบค้าถามสังคมให้ ได้คือ
‘เราควรจะคืนคนดีสู่สังคม มากกว่าการคืนคนเดิมสู่สังคม’ เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังก่อนจะเข้าสู่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและฟังการบรรยายในครั้งนี้ คือ ไม่ว่ากฎสากลในระดับนานาชาติจะระบุเนื้อความไว้
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องในเชิงทฤษฎีและหลักการ เป็นสิ่งที่บางประเทศที่อาจจะมีทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ มีสภาพสังคมที่ดีกว่าจึงสามารถน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวไปปรับใช้แล้ วประสบ
ความส้าเร็จ ในทางกลับกัน ในหลายประเทศอาจยังไม่พร้อมที่จะน้าแนวคิดทั้งหมดไปปรับใช้ เพราะฉะนั้น
ลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของแต่ละประเทศ
ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบให้แตกต่างไปแต่ตามละบริบทของแต่ละประเทศ
กระบวนการดาเนินการทางอาญาในประเทศไทย
หน้าที่ในการด้าเนินการทางอาญาในประเทศไทย มีหน่ วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันตามแต่ละ
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ กล่าวคือ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ส้านักงานอัยการ
สูงสุด ศาลยุติธรรม และกรมต่างๆ จากกระทรวงยุติรรม
ภายหลังผู้กระท้าผิดถูกจับกุม หน่วยงานที่มีอ้านาจในการบังคับใช้กฎหมายรวบรวมพยานหลักฐาน
และด้าเนินการสืบสวนสอบสวน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังอัยการเจ้าของคดี ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนสอบสวนจะด้าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ต้ารวจ เนื่องด้วยพนักงานอัยการ
ของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีอ้านาจริเริ่มการสืบสวนสอบสวน เมื่อ
การสืบสวนสอบสวนได้สิ้นสุดลง ส้านวนจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งต้องเตรียมยื่นข้อกล่าวหา
และส่งส้านวนไปยังผู้ต้องหา หรือทนายความของผู้ต้องหา ไม่ว่าเขาจะรับสารภาพหรือไม่ก็ตาม โดยศาล
สามารถเลือกทีจ่ ะรับฟ้องหรือยกฟ้องคดีนี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้
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การไต่ ส วนมู ล ฟ้ องในคดีอ าญามี เฉพาะในศาล โดยผู้ ต้ องหาจะถู กสั น นิษ ฐานไว้ก่อนว่าเป็ น ผู้
บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระท้าความผิด ภายหลังการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง ศาลจะสั่งลงโทษผู้ต้องหา
ทั้งนี้อาจมีเหตุเพิ่มโทษหรือลดโทษขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติภูมิหลังหรือพฤตินิสัย
ของผู้กระท้าผิด ซึ่งสามารถน้ามาใช้ประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ศาลมักใช้ข้อมูลการสืบเสาะและพินิจที่
ได้รับจากพนักงานคุมประพฤติประกอบการพิจารณา
หากศาลมีค้าพิพากษาให้ผู้กระท้าความผิดได้รับโทษทางอาญาโดยวิธีการจ้าคุก หากผู้กระท้าผิด
เป็ น ผู้ใหญ่ หน่ วยงานที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบโดยตรง คือ กรมราชทัณฑ์ อาจถือได้ว่า กรมราชทัณ ฑ์ เป็น
หน่วยงานสุดท้ายภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่หลัก คือ การกักขังผู้กระท้าความผิดให้อยู่ ณ ที่ใด
ที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ หากผู้กระท้าผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน หน่ วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งทั้งสองกรมนี้อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันกับกรมคุม
ประพฤติ กล่าวโดยสรุป กรมราชทัณฑ์ คือ คุกส้าหรับผู้ใหญ่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ
คุกส้าหรับเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจ้า 300,000 คน เด็กและเยาวชนอยู่ในศูนย์ฝึกอบรม
30,000 คน และผู้ถูกคุมประพฤติ 445,000 คน โดยสามารถแยกออกเป็น ผู้ถูกคุมความประพฤติตาม
มาตรา 56 จ้ านวน 190,000 คน ผู้ ได้ รับ การพั ก การลงโทษ จ้านวน 26,000 คน และผู้ เข้ารับ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ้านวน 214,000 คน
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ภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ประเทศไทยได้มีการน้ามาตรการแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้ เพื่อลดปัญหาความแอดอัดที่เกิดขึ้นใน
เรือนจ้า อีกทั้งมาตรการในลักษณะนี้ถูกเชื่อว่าน่าจะส่งผลดีกับคนในสังคมมากกว่าวิธีการจ้าคุกในลักษณะ
เดิม ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรง คือ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ภารกิจของกรมคุมประพฤติของไทยครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาคดี โดยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการสื บ เสาะและพิ นิ จในขั้นก่อนการพิพากษา ศาลอาจมีค้าสั่งให้ พนักงานคุมประพฤติ
สืบ เสาะผู้ กระท้าผิ ด เพื่อท้ารายงานเสนอต่อ ศาล ในรายงานจะรวบรวมข้อมูล ประวัติภูมิห ลั ง ประวัติ
การศึกษา หรือข้อมูลอื่น ที่จ้าเป็น ในรายงานสืบเสาะนี้พนักงานคุมประพฤติสามารถเสนอความเห็นถึง
มาตรการลงโทษที่เหมาะสมต่อศาลได้ด้วย ซึ่งศาลอาจมีความเห็นสอดคล้องหรือต่างจากความเห็นของ
พนักงานคุมประพฤติก็ได้ ในชั้นพิพากษา หากศาลพิพากษาให้รอการก้าหนดโทษหรือรอการลงโทษและมี
เงื่อนไขคุมความประพฤติ ผู้ กระท้ าผิ ดจะเข้าสู่ กระบวนการการควบคุมและสอดส่ องโดยพนั กงานคุม
ประพฤติ และท้ายที่สุดกระบวนการสงเคราะห์ผู้กระท้าผิดให้ เป็นคนดีของสังคม โดยการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ
อย่างไรก็ตาม งานคุมประพฤติของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แตกต่างจากประเทศ
ต้น แบบอย่ างประเทศญี่ ปุ่ น ที่มีชุมชนที่เข้มแข็งและมีประชากรที่ระเบียบวินัย มีความรู้สึกที่ใส่ ใจและ
รับผิดชอบต่อสังคมและคนรอบข้าง สภาพสังคมโดยทั่วไปของญี่ปุ่นจึงแตกต่างจากสภาพของสังคมไทย
เพราะฉะนั้นการแก้ไขผู้กระท้าผิดในชุมชน สภาพสังคมในแต่ละประเทศนับเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้การ
แก้ไขฟื้นฟูส้าเร็จหรือล้มเหลว อันที่จริงแล้วสังคมไทยยังมีข้อดีอยู่มากในแง่ของการนับถือผู้หลักผู้ใหญ่
ตามล้าดับชั้น ให้เกียรติผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ทางกรมคุ มประพฤติพยายามใช้จุดเด่นในลักษณะนี้ในการแก้ไข
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการ สถาบันทางศาสนาเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟู ไม่ว่าจะ
เป็น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามาช่วยเหลือผู้กระท้าผิดอีกทางหนึ่งด้วย
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นโยบาย 4 ก
นโยบาย 4 ก ถูกเขียนขึ้นเพื่อก้าหนดทิศทางและเป้าหมายของการด้าเนินการคุมประพฤติในยุค
ปัจจุบัน ประกอบด้วย
ก แรก คือ กลั่นกรอง โดยศาลจะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติแสวงหาข้อเท็จจริง หาข้อมูลเบื้องต้น
อาทิ สภาพครอบครัว ประวัติภูมิหลัง ของผู้ต้องหา การศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินคดี ของ
ศาล จุดเด่น และข้ อส้ าคัญ ของงานคุมประพฤติประการหนึ่ง คือ ในกระบวนการสืบเสาะและพินิจนั้น
พนักงานคุมประพฤติสามารถมีความเห็นต่อศาลได้ว่าจ้าเลยรายนี้ควรได้รับโทษสถานใด
ก ที่สองคือ กรอบ เป็ นวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่ในกรอบ กติกา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล เช่น หากศาลสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ท้างานบริการสังคม 20 ชั่วโมง
พนักงานคุมประพฤติต้องสรรหาวิธี ที่จะท้าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ครบถ้วน ซึ่ง
ปัจจุบันพนักงานคุมประพฤติยังขาดอ้านาจในทางกฎหมาย ขาดก้าลังพลเจ้าหน้าที่ ในการท้าให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติเหล่านี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก ที่สามคือ กลับตัว ซึ่งถือเป็นหัวใจของงานคุมประพฤติ สิ่งหนึ่งที่ต้องค้านึงถึงเสมอ คือ การจะ
ท้าอย่างไรให้ผู้กระท้าผิดกลับมาเป็นคนดี ในสังคม ปัญหาในตอนนี้คือ เราคืนคนเดิมสู่สังคม มิได้คืนคนดีสู่
สังคม
ก สุดท้ายคือ กาลังใจ กรมคุมประพฤติต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนผู้กระท้าผิด ต้องท้า
หน้าหน้าที่เสมือนคุณครูที่คอยสั่งสอนโดยยึดหลัก “รับฟังปัญหา พิจารณาแก้ไข บริการเร็วไว แจ่มใส
ถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้องพอใจ”
มาตรการเชิงบวก เพื่อให้โอกาสผู้กระทาผิดดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
กรมคุมประพฤติได้ยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมความประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
การคิดค้นเครื่องมือหรือสรรหาแนวทางที่เหมาะสมมาปรับใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ดังนี้

1. การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้ ผู้กระท้าผิดได้มีงานท้า ได้ รับการศึกษา และมีโอกาสเข้าถึง
แหล่ งงาน หรื อมีกิจ การงานอาชีพเป็น ของตนเอง มี รายได้ป ระจ้า สามารถพึ่ งพาตนเองและ
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ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2560 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ยัง
ไม่มีงานท้าและ/หรือประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ ได้มีงานท้า/ได้ รับการศึกษา จ้านวน
ทั้งสิ้น 3,737 ราย นอกจากนี้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ได้สนับสนุนให้ผู้กระท้าผิด และผู้พ้นโทษ
มีงานท้า
2. การพัฒนาบ้านกึ่งวิถี เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้กระท้าผิดที่ไม่มีที่พักอาศัย หรือยังไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวชุมชนได้ อันเป็น การป้องกันการกระท้าผิดซ้้า ปัจจุบัน มีการ
รับรองบ้านกึ่งวิถีใน 77 จังหวัดทั่วประเทศรวมกรุงเทพฯ จ้านวน 117 แห่ง ด้าเนินการสงเคราะห์
ผู้กระท้าผิดด้วยรูปแบบบ้านกึ่งวิถีแล้ว จ้านวน 669 ราย
มาตรการเชิงลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคุมประพฤติและป้องกันการกระทาผิดซ้า
1. การนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพโปรแกรมการฟื้นฟูฯ ป้องกันสังคมจากอาชญากรรม และลดความแออัดในเรือนจ้า
และจะส่งผลให้ผู้กระท้าผิดได้รับการปรับปรุง แก้ไขพฤตินิสัย และลดโอกาสการกระท้าผิดซ้้า
2. มาตรการทางสังคม เพื่อกดดันผู้ที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติฯ โดยกรมคุมประพฤติได้ท้า MOU
กับส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ทาง
กรมฯ ได้ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต้ารวจด้าเนินการประสานจับกุมผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

จากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย 4ก หรือการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคุมประพฤติ
ก็เพื่อเป็นการยืนยันต่อสังคมให้ได้ว่าเป้าหมายหลักของงานคุมประพฤติ คือ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ อีกทั้ง เพื่อคลายข้อสงสัยจากคนในสังคม และท้าให้สังคมเชื่อมั่ นว่างาน
คุมประพฤตินั้นเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวเป็นระบบที่ดี เรือนจ้าอาจ
ป้องกันการก่อเหตุซ้าได้ อย่างน้อยในช่วงที่เขาติดคุก เป็นโจทย์ที่แต่ละประเทศ ต้องไปชั่งน้้าหนักข้อดี
ข้อเสีย และต้องบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ประเทศพร้อม
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คาถามจากผู้เข้าอบรม
1. คาถาม ปัญหาที่พบเกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติมีอะไรบ้าง
อาสาสมัครคุมประพฤติที่ผ่านมาส่วนใหญ่ท้างานได้ดี แต่มีปัญหาเรื่องส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การ
จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ก่อนอื่นต้องท้าให้สังคมรู้จักกรมคุมประพฤติ ว่ามีหน้าที่
บทบาทใด และต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอย่างไร การเชิญชวนให้คนในชุมชนเมืองเสียสละเวลามา
เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ท้าหน้าที่ดูแลการท้างานบริการสังคมของผู้กระท้าผิด รับรายงานตัว เป็นที่
ปรึกษาให้กับผู้กระท้าผิด เป็นไปได้ยาก เพราะคนในชุมชนเมืองใช้ชีวิตแบบรวดเร็ว ไม่มีเวลา ในขณะที่
ชุมชนชนบทก็ประสบปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องที่ เราจะรับประกันได้อย่างไรว่า อาสาสมัครคุมประพฤติที่
ไปสอดส่อง จะสะท้อนข้อมูลที่แท้จริง ถ้าเขารายงานการผิดเงื่อนไขให้เราทราบ อะไรจะเป็นตัวการันตีว่า
เขาจะไม่เดือดร้อน ดังนั้ น ในการออกแบบมาตรการแบบไม่ค วบคุมตัว เราจึงต้องค้านึงถึงบริบทและ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย
2. คาถาม นอกจากเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้ว กรมคุมประพฤติมี วิธีการใดอีกบ้างที่
จะทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข
ผมอยากให้พนักงานคุมประพฤติมีอ้านาจจับกุม โดยไม่ต้องรอค้าสั่งจากศาล เราอยากให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ มี ความรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น กฎหมายควรออกแบบมาเพื่ อ ให้ เป็ น ความรับ ผิ ดชอบของ
ผู้กระท้าผิดที่ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งศาล หากปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนจะต้องกลับไปรับโทษที่รอลงอาญาไว้ คือ
การจ้าคุก
อีกประเด็นหนึ่ง ผมหวังจะให้เกิด การเชื่อมโยงฐานข้อมู ลโดยบรรจุประวัติการกระท้าผิดไว้กับ
ข้อมูลบัตรประชาชนของกระทรวงมหาดไทย หากมีการผิดเงื่อนไข ให้ผู้ที่ผิดเงื่อนไขเหล่านี้ถูกริดรอนสิทธิ
ประโยชน์ ต่างๆ เช่น สิ ท ธิเลื อกตั้ ง สิ ท ธิจ ดทะเบี ย นสมรถ สิ ท ธิป ระกั น สั งคม ปั จ จุบั น มี ผู้ ผิ ด เงื่อ นไข
ประมาณร้อยละ 17-20 และพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถติดตามได้ การเพิกถอนสิทธิประโยชน์ข้างต้น
อาจช่วยให้ผู้กระท้าผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขมากขึ้น
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พัฒนาการงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศไทย
The Development of Probation and Non-Custodial Measures in Thailand
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ งานคุ ม ประพฤติ ในประเทศไทยจะได้ด้ าเนิ น การครบรอบ 65 ปี โดยใน
ภาพรวมนั้น งานคุมประพฤติในไทยเริ่มด้าเนินการกับผู้กระท้าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ก่อนที่จะขยายมา
ด้าเนินการกับผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในภายหลัง และได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการบัญญัติและแก้ไข
กฎหมายเพื่อรองรับการด้าเนินการคุมประพฤติที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
จุดเริ่มต้นงานคุมประพฤติ
ประเทศไทยเริ่มมีการน้าระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 โดยน้ามาใช้กับ
ผู้กระท้าผิดที่เป็ น เด็กและเยาวชนก่อนภายใต้เขตอ้านาจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัด สังกัดศาลคดีเด็กและเยาวชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งในมาตรา 56-58 เกี่ยวกับการรอการก้าหนดโทษหรือรอการลงโทษผู้กระท้าผิดไว้และให้ศาลมีอ้านาจ
พิจ ารณาก้าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติร่วมได้ 17 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 จะให้อ้านาจศาลในการก้าหนดเงื่อนไขคุมประพฤติส้าหรับผู้ที่ศาลรอการก้าหนดโทษหรือรอ
การลงโทษไว้ แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติเนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมประพฤติ
ผู้ใหญ่
เกือบ 20 ปีต่อ มาในปี พ.ศ. 2519 คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์แห่ งมหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ได้จัดประชุมวิชาการขึ้นเพื่อแสวงหามาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ้าคุกที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานในแวดวงกระบวนการยุติธรรม อาทิ
ผู้พิพากษา อัยการ ต้ารวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการมาร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวการน้ามาตรการทางเลือกมาใช้มากขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยมี
มาตรา 56 รองรับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เคยน้ามาใช้เพราะไม่มีหน่วยงานรองรับ
ที่ประชุมได้หารือกันอีกหลายครั้งและได้ข้อสรุปว่า ให้ส้านักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
รับ ผิ ด ชอบการด้ าเนิ น การคุ ม ประพฤติ ผู้ กระท้ าผิ ด ที่ เป็ น ผู้ ใหญ่ และได้เสนอเกี่ย วกั บ การด้าเนิ น การ
คุมประพฤติผู้ใหญ่อย่างจริงจังต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการคุมประพฤติ
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มาตรา 56 ก้าหนดว่า ผู้ที่ศาลอาจให้รอการลงโทษหรือรอการก้าหนดโทษนั้นได้ต้อง
- กระท้าความผิดซึ่งศาลจะลงโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี
- ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกมาก่อน หรือเคยแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ศาลต้องค้านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิตนิสยั อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้
นั้นหรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปราณี
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ทั้งต่อตัวผู้กระท้าผิดเองที่ได้โอกาสในการปรับตัว และด้าเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติ อีกทั้งเป็นการลด
ภาระของเรื อ นจ้ า จึ งได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวงยุติ ธ รรมเป็ น ผู้ ย กร่ างกฎหมายเพื่ อ รองรับ ภารกิ จ คุ ม
ประพฤติตามมาตรา 56 และจัดให้มีพนักงานคุมประพฤติและงบประมาณสนับสนุนเพื่อด้าเนินการตาม
ร่างกฎหมายนั้น
การจัดตั้งหน่วยงานคุมประพฤติแห่งแรก
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2522 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ส้ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ห่ ง แรก รวมถึ ง มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติวิธีด้าเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับการ
ด้ า เนิ น การตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้ ก้ า หนดวิ ธี ก ารด้ า เนิ น งาน
คุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระท้ า ความผิ ด ผู้ ใหญ่ ไว้ อ ย่ า งละเอี ย ดและยั ง ก้ า หนดให้ อ้ า นาจหน้ า ที่ ข องพนั ก งาน
คุมประพฤติ อาทิ สืบ เสาะและพินิจ ข้อเท็จจริง ท้ารายงานเสนอต่อศาลเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจ
ในการสั่งคุมความประพฤติ สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนด 18 ท้าให้
ศาลรู้สึกไว้วางใจในการสั่งใช้มาตรา 56 ได้เพราะมีกฎหมายรองรับและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการ
ตามค้าพิพากษาของศาล
นอกจากการบั ญ ญั ติ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว คณะรัฐ มนตรียั งได้ มี ม ติ ม อบหมายให้ ก ระทรวง
ยุ ติ ธ รรมจั ด ตั้ งส้ านั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ห่ งแรกขึ้ น เรีย กว่ า “ส้ านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก ลาง” โดยเป็ น
หน่วยงานระดับกอง สังกัดส้านักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เปิดด้าเนินการเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2522 และเริ่มด้าเนินการในกรุงเทพฯ ก่อน
ยกระดับงานคุมประพฤติเป็นกรม
สืบเนื่องจากผลการด้าเนินการของส้านักงานคุมประพฤติกลางที่เป็นที่น่าพอใจ ตลอดจนจ้านวน
ปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีขยายส้านักงานคุมประพฤติออกไปยังส่วนภูมิภาคและเพื่อรองรับปริมาณ
งานและความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ส้านักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการยกฐานะเป็น “กรมคุม
ประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยรับผิดชอบด้าเนินการคุมประพฤติของผู้กระท้าผิดผู้ใหญ่
ตามมาตรา 56 เท่านั้น ส้าหรับงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชนจะอยู่ในความรับผิดชอบของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็ก กลาง และการคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจะอยู่ในความ
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มาตรา 6 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอา้ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สืบเสาะและพินจิ เรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสยั อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของ
จ้าเลย ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอื่นอันควรปรานีตามที่ศาลสั่งเพื่อรายงานต่อศาล
(2) ส่งตัวจ้าเลยให้แพทย์ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ
(3) ท้ารายงานและความเห็นเกีย่ วกับความสามารถของจ้าเลยว่า จะปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูตนเองได้เพียงใดหรือไม่ ตลอดจนความต้องการ
ของจ้าเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ
(4) สอดส่อง สอบถาม แนะน้า ช่วยเหลือ และตักเตือนผู้ถกู คุมความประพฤติในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ
(5) สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก้าหนด
(6) ท้ารายงานและความเห็นเกีย่ วกับความประพฤติ การประกอบอาชีพและพฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อเสนอต่อศาล
(7) ท้าหน้าทีอ่ ื่นเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ตามที่ศาลเห็นสมควร
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รับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย จึงเห็นได้ว่างานคุมประพฤติในขณะนั้นมีการด้าเนินการ
อย่างแยกส่วนโดย 3 หน่วยงานและมีการด้าเนินงานที่ซ้าซ้อนและอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ในปี พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่ว ยงานหลั กในการคุมประพฤติ
ทั้งหมดท้าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กและเยาวชนและผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมราชทัณฑ์มาอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ อีกทั้งยังได้ขยายความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติให้ครอบคลุมการ
สงเคราะห์ผู้กระท้าผิด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ท้าให้ภารกิจของกรมคุมประพฤติเพิ่ม ขึ้น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติดังนี้

จานวนคดี

เปรียบเทียบสถิติคดีก่อนมีการเปลี่ยนแปลงอานาจและความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2544 และสถิติการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2559
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ปีงบ 59

ประเภทผู้กระทาผิด
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จะเห็นได้ว่า จ้านวนผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่มีจ้านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจ้านวนมาก
ถึง 181,604 คน ในปี 2556 ก่อนจะค่อยๆ ลดจ้านวนลงมาอยู่ที่ 144,796 ในปีงบประมาณ 2559 ส้าหรับ
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษมีจ้านวนค่อนข้างคงที่ อยู่ที่ประมาณ 35,000 – 40,000 คน
ต่อปี
ปัจจัยที่ทาให้การจัดตั้งกรมคุมประพฤติในประเทศไทยสาเร็จในขั้นแรก สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การริเริ่มงานคุมประพฤติในผู้กระท้าผิดกลุ่มเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ก่อน
2) การมีกฎหมายรองรับการด้าเนินงานคุมประพฤติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) การทบทวนนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย
4) การสนับสนุนทางวิชาการและการผลักดันในทางการเมือง
การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของการคุมประพฤติไทย
ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ได้เกิดการพัฒนาครั้งใหญ่ของงานคุมประพฤติในประเทศไทย ได้แก่
1. การตราพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้ได้ขยายอัตราโทษจ้าคุกที่ศาลสามารถมีดุลยพินิจให้รอการ
ก้าหนดโทษหรื อรอการลงโทษจากเดิ ม 3 ปี เป็ น 5 ปี และยังได้ ป รับ ปรุงเงื่อ นไขของการคุ ม
ประพฤติ เช่น
- การท้างานบริการสังคมโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของผู้ถูกคุมความประพฤติ
- เพิ่มเงื่อนไขคุมความประพฤติ ได้แก่ การห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยหรือการห้ามเข้า
ไปในสถานที่ใดในเวลาที่ศาลก้าหนด ซึ่งรองรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ศาลอาจสั่ง
เพื่อตรวจสอบที่อยู่หรือจ้ากัดการเดินทาง หรือทั้งสองเงื่อนไขก็ได้
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- ศาลสามารถสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเยียวยาความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท้าผิดนั้นได้
การเพิ่ ม อัต ราโทษเป็ น การขยายโอกาสให้ ผู้ ที่ ท้ าความผิ ด เป็ น ครั้งแรกและเป็ น ความผิ ดที่ ไม่
ร้ายแรงได้มีโอกาสกลับ ตัวในสังคม ไม่ต้องเผชิญ ผลกระทบจากการจ้าคุก และช่วยลดปัญ หา
นักโทษล้นเรือนจ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลและศาลอาจสามารถสั่งใช้มาตรการสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงก่อนมีค้าตัดสินได้ ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกรองการใช้ดุลพินิจของศาลในการบังคับใช้มาตรา
56 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบท้าให้จ้านวนผู้กระท้าผิดเข้า สู่กระบวนการ
คุมประพฤติเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะท้าให้เกิดข้อจ้ากัดการด้านบุคลากรกรมคุมประพฤติที่ไม่เพียงพอต่อ
จ้านวนคดีทเี่ พิ่มขึ้น
2. การตราพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติคุมประพฤตินี้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการด้าเนินการคุมประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญาทุกฉบับ และรับรองภารกิจของกรมคุมประพฤติที่มี การปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่เคย
ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึง่ ข้อส้าคัญทีพ่ ระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ได้บัญญัติไว้ อาทิเช่น
1) การให้ อ้านาจแก่พ นั กงานคุมประพฤติ เช่น การตรวจสอบร่างกาย การเก็บ ตัวอย่าง
ปัสสาวะเพื่อประโยชน์ด้านฐานข้อมูลเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู การเข้าตรวจค้นเคหะสถาน
การจ้าแนกผู้ กระท้าผิ ดตามความเสี่ ยงในการกระท้าผิ ดซ้้า การใช้อุปกรณ์ ติดตามตัว
Electronic Monitoring (EM) การก้ากับดูแลอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนอ้านาจ
ในการจัดให้มีการใช้งานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น
2) การให้อ้านาจแก่ศาลในการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติท้าการสืบเสาะและพินิจได้ทุกคดี
เพื่อให้ศาลสามารถมีค้าพิพากษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3) การสร้างกระบวนงานที่ชัดเจนในงานคุมประพฤติ เช่น การสืบเสาะ สองส่อง สงเคราะห์
ติดตาม จ้าแนกประเภทผู้กระท้าผิด
4) การด้าเนินการเพื่อประสานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้า
ผิดในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญ ญั ติ บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติที่มี มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 อย่างชัดแจ้ง และการยอมรับบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน หรื อ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในฐานะ เครื อ ข่ า ย
ช่วยเหลือภารกิจกรมคุมประพฤติ
พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งนอกจากจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานคุมประพฤติในด้านการจ้าแนกผู้กระท้าผิด การควบคุมสอดส่อง
และการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว ยังเป็นเครื่องมืออัน เป็นประโยชน์ยิ่งที่จะช่วยป้องกันสังคมจากปัญหา
อาชญากรรม การกระท้าผิดซ้้า ซึ่งท้าให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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3. การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของตุลาการที่ส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ฝ่ายตุลาการโดยหัวหน้าผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ออกค้าแนะน้าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธี การ
รอการก้าหนดโทษ การรอการลงโทษ และการก้าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ ฉบับลงวันที่
14 ตุลาคม 2559 เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจ้าคุกในความผิดที่ไม่จ้าเป็น โดยน้าวิธีการแก้ไขฟื้นฟูจ้าเลย
มาใช้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท้าผิดซ้้า โดยครอบคลุมในประเด็นเหล่านี้
1) การให้ศาลมีดุลยพินิจในการรอการก้าหนดโทษหรือรอการลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 ได้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอาศัยรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติ
2) แนวทางการใช้มาตรการคุมความประพฤติเพื่อสนับสนุนการสั่งการรอการก้าหนดโทษ
หรื อรอการลงโทษ ในกรณี ที่ ศ าลเห็ นว่าพฤติ การณ์ แ ห่ งการกระท้ าผิ ดเกิด จากความ
ยากจน ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือพฤติการณ์อื่นใดอันสมควร เป็นอาทิ
3) การก้าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติในคดีเฉพาะ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดต่อคดีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ รวมถึงคดีที่จ้าเลยควรได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงตัว เป็นต้น
ค้าแนะน้าฯ นี้เป็นการขยายความเนื้อหาของมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นหนึ่งใน
กฎหมายพื้นฐานของการน้ามาตรการคุมประพฤติมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม และเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือทางตุลาการที่ช่วยส่งเสริมงานคุมประพฤติให้สามารถลดการใช้มาตรการแบบควบคุมตัว
ตลอดจนมุ่งไปยังการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าความผิด
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการพัฒนางานคุมประพฤติในประเทศไทย
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เป็น ปัจจัยด้าน
การพัฒนาที่ส่งเสริมให้งานคุมประพฤติเข้มแข็งขึ้นโดยสรุปได้คือ
1) มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอย่างต่อเนื่อง
2) ความก้าวหน้าในองค์ความรู้และวิทยาการได้เข้ามามีส่วนในการพัฒ นาปรับปรุงระบบงานคุม
ประพฤติและเครื่องมือที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) เพิ่มการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่้าที่ก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดโตเกียว เช่น การด้าเนินงานที่ชัดเจน
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการให้สิทธิในการฝึกอบรมแก่พนักงานคุ มประพฤติเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
4) นอกจากการผลักดันจากกรมคุมประพฤติเอง ฝ่ายตุลาการก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนา
งานคุมประพฤติในประเทศไทยด้วย
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ข้อคิดเห็นของที่ประชุมต่อการนาเสนอ
ผู้บรรยายได้ยกประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่ ม
ประเทศ CLMV ขึ้นโดยสอบถามถึงสาเหตุที่ประเทศ CLMV ยังไม่สามารถด้าเนินการคุมประพฤติได้ ทั้งที่
บางประเทศก็มีกฎหมายเปิดช่องอยู่แล้ว ซึ่งผู้เข้าอบรมจากได้ชี้แจงว่า ในแต่ละประเทศยังไม่มีกฎหมาย
รองรับวิธีการด้าเนินการคุมความประพฤติที่ชัดเจน รวมถึงในบางประเทศ เช่น ลาว ยังไม่มีความจ้าเป็น
ในทางปฏิบัติที่จะต้องให้มีมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ปัจจัยที่ส้าคัญที่สุด คือ การท้าให้รัฐบาลในแต่ละ
ประเทศเล็ งเห็ น ถึงความส้ าคั ญ ของการปฏิ บั ติต่ อผู้ กระท้ าผิ ดแบบไม่ ควบคุม ตัว ซึ่งอาจจะต้อ งอาศั ย
แรงผลักดันในทางความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในระดับนโยบาย ซึ่งจะเป็นกุญแจส้าคัญที่จะ
ผลักดันให้มีการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดแบบไม่ควบคุมตัว
ผู้แทนจากกัมพูชาสอบถามรายละเอียดของพระราชบัญญัติคุมประพฤติฉบับใหม่ว่าเปิดช่องให้
องค์กรอื่นนอกจากศาล เช่น อัยการ สามารถสั่งให้มีการสืบเสาะข้ อเท็จจริงของผู้กระท้าผิดได้หรือไม่ ซึ่ง
ผู้บรรยายได้ชี้แจงว่าในหลักการแล้ว พระราชบัญญัติคุมประพฤติฉบับนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีอ้านาจ
สั่งท้าการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดได้โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นศาลเท่านั้น ทั้งนี้
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ได้ใช้ถ้อยค้าที่รองรับกรณีในอนาคตที่กฎหมายจะเปิดช่องให้หน่วยงานอื่น เช่น
อัยการ สั่งให้มีการสืบเสาะได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดให้อ้านาจหน่วยงานอื่นนอกจากศาล
สั่งให้มีการสืบเสาะ ทั้งนี้ยังเป็นเรื่องที่มีการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

71

การสืบเสาะและพินิจ
Social Investigation
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบเสาะและพินิจ
งานสื บ เสาะและพิ นิ จ นั บ ว่าเป็ น งานต้น ทางของระบบงานคุม ประพฤติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ ม ประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 4 ก้ า หนดว่ า การสื บ เสาะและพิ นิ จ หมายความว่ า การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรายละเอีย ดเกี่ยวกับผู้ ถูกสื บเสาะและพินิจเพื่อประมวลข้อเท็จจริง จัดท้ารายงานและ
ความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ้านาจ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่พนักงานคุม
ประพฤติ ต้ องแสวงหา คื อ ข้อมู ล ภู มิ ห ลั งของผู้ ถูกสื บ เสาะและพิ นิ จ เพื่ อที่ จะเตรียมความพร้อมและ
ประมวลผลข้อเท็จจริง
วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจ
1. เสนอข้อเท็จจริงและภูมิหลังของจ้าเลยว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมกับจ้าเลยแต่ละราย
เนื่องจากจ้าเลยแต่ละรายจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไป
2. กลั่นกรองผู้กระท้าผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของ
สังคม และดูแนวโน้มว่าเขาสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้หรือไม่
3. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
กลุ่มเป้าหมายของงานสืบเสาะและพินิจ
1. จ้าเลยในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ก่อ นที่ ศ าลจะมี ค้ าพิ พ ากษา ศาลอาจมอบหมายให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ด้ าเนิ น การ
สื บ เสาะและพิ นิ จ และท้ าความเห็ น เสนอต่ อ ศาลว่ า จ้า เลยยั งอยู่ ในวิ สั ย ที่ จ ะได้ รั บ โอกาสให้
ปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อกลับตนเป็นพลเมืองดี โดยไม่ต้องรับโทษจ้าคุกหรือไม่ หากประวัติของ
จ้าเลยไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงใดๆ ศาลอาจรอการลงโทษจ้าคุกจ้าเลยไว้และปล่อยตัวจ้าเลย
ไป หากพบว่าประวัติของจ้าเลยมีข้อเสียหายร้ายแรงเป็นภัยต่อสังคม ก็อาจพิจารณาลงโทษจ้าคุก
หนักเบาตามความเหมาะสมต่อไป
ส้าหรับการสืบเสาะและพินิจจ้าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 พนักงานคุม
ประพฤติมีระยะเวลาด้าเนินการ 15 วัน นับแต่ศาลมีค้าสั่ง หากมีเหตุจ้าเป็นอาจขยายระยะเวลา
ได้อีก 30 วัน19
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2. ผู้ที่ต้องโทษจ้าคุกซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
ในการพิจารณาให้พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษนั้น พนักงานคุมประพฤติจะด้าเนินการ
สืบ เสาะและพินิ จข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษ พร้อมท้าความเห็นว่านักโทษรายนั้นๆ ควรได้รับการ
ปล่อยตัวจากเรือนจ้าหรือไม่ หากครอบครัวของนักโทษมีความพร้อม คณะกรรมการพิจารณาการ
พักการลงโทษและลดวันต้องโทษอาจพิจารณาปล่อยตัวนักโทษกลับสู่สังคม เพื่อให้โอกาสปรับปรุง
แก้ไขตนเองในชุมชนภายใต้การควบคุมและสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ
การสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาด พนักงานคุมประพฤติมีระยะเวลาด้าเนินการภายใน
60 วัน นั บ แต่ ได้รั บ หนั งสื อจากกรมราชทั ณ ฑ์ ห รือ เรือ นจ้าทหาร หากมีเหตุจ้ าเป็ น อาจขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน20
ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผู้บรรยายเป็นผู้อ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองนั้น พบว่า
ค้าพิพากษาของศาลในขณะนั้น สอดคล้องกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในรายงานการสืบเสาะ
และพินิจมากถึงร้อยละ 97 นั่นหมายความว่า หากพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง ก็
อาจจะท้ า ให้ สั ง คมไม่ ป ลอดภั ย หรื อ อาจท้ า ให้ ค นดี ไม่ มี โ อกาสได้ ก ลั บ ตั ว พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยเหลือผู้พิพากษาให้การตัดสินใจของผู้พิพากษามีความแม่นย้าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม
สิ่งที่ต้องค้านึงเมื่อเสนอแนวทางปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด คือ ความปลอดภัยของสังคมและการเปิด
โอกาสให้ผู้กระท้าผิดได้ปรับปรุงตัวเอง การลงโทษจ้าคุกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้กระท้าผิดหรือไม่ และ
สอดคล้องกับมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดในระดับสากลหรือไม่
ที่มาของความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ ประกอบไปด้วย ประวัติภูมิหลังของจ้าเลย สภาพ
ความผิด สาเหตุปัจจัยหรือสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการกระท้าผิด ปัจจัยโอกาสและอุปสรรคต่อการใช้วิธีการ
คุมประพฤติ ความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น การบรรเทาผลร้าย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น กรณีความผิด
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะให้ ค วามส้ าคั ญ ในประเด็ น อาชี พ และรายได้ ข องผู้ กระท้ าผิ ด
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ กระท้าความผิด เหตุผลและความจ้าเป็นในการกระท้าความผิด ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว หรือในกรณี ความผิ ดเกี่ยวกับเพศ พนักงานคุมประพฤติจะให้ ความส้ าคัญ ใน
ประเด็นการชดใช้เยียวยาหรือบรรเทาผลร้าย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท้าผิดกับผู้เสียหาย ความผิดปกติ
ทางกายหรือใจของผู้กระท้าผิด ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
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การวิเคราะห์ปัจจัยของผู้กระทาผิด
การวิเคราะห์ปัจจัยของผู้กระท้าผิดเพื่อก้าหนดแนวทางการควบคุมสอดส่อง วางแผนแก้ไขฟื้นฟู
และช่วยเหลื อสงเคราะห์ นั้ น ต้องพิ จารณาถึงปัจจัยส่ วนตัวและปัจจัยแวดล้อม ในประเด็นของปัจ จัย
ส่วนตัวของผู้กระท้าความผิดต้องค้านึงถึงกระบวนการคิด ทักษะการด้าเนินชีวิต ภาวะแห่งจิต สุขภาพกาย
ที่ยืนในสังคม ส่วนในประเด็นปัจจัยแวดล้อมต้องค้าถึงนึงปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสังคม โดย
พิจารณาว่าสมาชิกในครอบครัวมีทักษะและความพร้อมที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท้าผิดหรือไม่
ชุมชนของผู้ กระท้าผิดมีปัญหาด้านใดบ้ าง การให้ การยอมรับของชุมชนเป็นอย่างไร วิถีชีวิตชุมชนเป็น
อย่างไร พนักงานคุมประพฤติจะต้องวิเคราะห์ ว่าจุดเด่นและจุดด้อยของผู้กระท้าผิดคืออะไร สิ่งที่ เป็น
จุดเด่นควรได้รับการส่งเสริม ในขณะทีส่ ิ่งที่เป็นจุดด้อยก็ต้องได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง
จะเห็นได้ว่า งานสืบเสาะและพินิจผู้กระท้าผิดเป็นจุดเริ่มต้นของความส้าเร็จในการด้าเนินงานคุม
ประพฤติ เมื่อการสืบเสาะและพินิจด้าเนินไปอย่างมีคุณภาพจะส่งผลท้าให้การควบคุมและสอดส่อง การ
แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ เกิดคุณภาพตามมาด้วย นอกจากนี้ หากสามารถสร้างกลไลการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐและภาคประชาสังคม ก็จะท้าให้ผู้กระท้าผิดสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคมได้ การที่เขากลับ
ตนเป็นคนดีของสังคมได้ก็เท่ากับเป็นประสิทธิผลที่ยิ่งใหญ่ของงานคุมประพฤติ ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข
ในสังคม รวมทั้งบรรลุนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
คาถามจากผู้เข้าอบรม
1) คาถาม: แนวทางการพัฒนาทักษะของพนักงานคุมประพฤติเป็นอย่างไร
ทักษะความรู้ที่ พนั กงานคุมประพฤติพึงมีนั้ นจะเป็น ในลั กษณะของสหวิทยาการ คือ การเอา
หลายๆ ชุดความรู้มาประสานเป็นหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายหลักที่ส้าคัญ คือ การแก้ไขฟื้นฟูคน หรือการ
บริหารจัดการคนที่มีปัญหาในชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นผู้ที่ด้าเนินชีวิตภายใต้กฎหมายของสังคม ที่
ส้าคัญที่สุด คือ ทัศนคติของพนักงานคุมประพฤติ ที่เชื่อว่ามนุษย์แก้ไขได้ สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้
การพัฒนาทักษะของพนักงานคุมประพฤติมีทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ในช่วงแรกเราอยู่
กับหน่วยงานของศาล พนักงานคุมประพฤติก็ได้รับความรู้กฎหมายจากศาลและได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ต่อมา เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบไม่เป็นทางการที่ใช้ความรักของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องซึ่งมีคุณค่ามากกว่า
ในเชิงรูปแบบ อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติก็มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้วย
2) คาถาม: ภายหลังจากได้ข้อมูลของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจแล้วจะมีกระบวนการอย่างไรต่อไป
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของส้านวนจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด พนักงานคุมประพฤติระดับ
อาวุโสจะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานท้าหน้าที่ในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญต่อการ
ประเมินวิเคราะห์หรือไม่ และรายงานที่พนักงานคุมประพฤติวิเคราะห์มานั้นเป็นรายงานที่ดีหรือไม่ จะเป็น
ประโยชน์ ต่อศาลหรือไม่ หลั ง จากนั้ น ส้านวนก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้อ้านวยการส้านักงานที่จะตรวจสอบ
รายงานครั้งสุดท้ายก่อนส่งต่อไปยังศาล
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3) คาถาม: ระยะเวลาในการสืบเสาะและพินิจมีอย่างไรบ้าง
พนักงานคุมประพฤติมีเวลา 15 วันในการด้าเนินการสืบเสาะและพินิจ ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มาก แต่
สังคมไทยได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือภายในชุมชนดีมาก นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่สามารถช่วยงานสืบเสาะและพินิจได้
4) คาถาม: วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจคือการเสนอข้อเท็จจริงต่อศาล แล้วอานาจหน้าที่
ของพนักงานคุมประพฤติต่ างกับอานาจหน้าที่ของทนาย อัยการ หรื อศาลในการค้ น หาความจริ ง
อย่างไร มีข้อขัดแย้งระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอัยการหรือไม่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง
เจตนาของต้ารวจหรื ออัย การ คื อ ต้ องการพิ สู จน์ว่าการกระท้ าของจ้าเลยครบองค์ ประกอบ
ความผิดหรือไม่ แต่เจตนาของพนักงานคุมประพฤติ คือ การหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจ ารณาว่า
จ้าเลยรายนี้ควรได้รับการปฏิบัติอย่างไร ควรอยู่ในเรือนจ้าหรือควรได้รับการปล่อยตัว ควรใช้วิธีการแบบ
ไหนในการคุมประพฤติ มีโอกาสปรับปรุงตนเองหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการแสวงหาข้อมูลของต้ารวจหรือ
อัยการ กับพนักงานคุมประพฤตินั้นมีเจตนาที่แตกต่างกัน
5) ค าถาม: จ าเลยทุ กคนย่อ มถูก สั น นิ ษ ฐานว่ า บริ สุท ธิ์ จ นกว่า จะมี ค าพิ พ ากษา ท าให้ ดูเหมื อนว่ า
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจาเลยบนพื้นฐานว่าเขามีความผิด ในกรณีที่จาเลยไม่มีความผิด
ผลจะเป็นอย่างไรต่อไป
ผู้กระท้าความผิดที่เข้าสู่การสืบเสาะและพินิจ คือ ผู้ที่ให้การรับสารภาพว่าตนกระท้าผิดจริง การ
สืบเสาะและพินิจจึงให้ท้าให้ทราบว่าเราควรจะปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดรายนั้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม จ้าเลยที่
ให้การรับสารภาพอาจมีสาเหตุแตกต่างกัน บางรายอาจรับสารภาพเนื่องจากทนายความโน้มน้าวให้เชื่อว่า
ตนจะไม่ต้องจ้าคุกหากรับสารภาพ บางรายอาจรับสารภาพเนื่องจากความยากจน หรือการขาดความรู้
ด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น หากพนักงานคุมประพฤติได้ทราบถึงสาเหตุแห่งการรับสารภาพต่างๆ
เหล่านี้และเชื่อว่าจ้าเลยน่าจะเป็ นผู้บ ริสุทธิ์จริง พนักงานคุมประพฤติก็สามารถรายงานให้ ศาลเห็ นถึง
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ศาลอาจจะรับฟังหรือไม่ เพียงใดก็ได้ตามดุลพินิจ
6) คาถาม: สัดส่วนของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจแต่ละประเภทเป็นอย่างไร
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1) จ้าเลยที่ถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีหรือ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัว 2) นักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในเรือนจ้า แต่มี คุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ซึ่งสัดส่วนของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจของทั้ง 2
ประเภทนั้นอยู่ที่ 50 – 50
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การควบคุมและสอดส่อง
Offender Supervision
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
การควบคุมและสอดส่องผู้กระท้าผิด เป็นกระบวนการติดตาม ควบคุมดูแล ให้ ค้าแนะน้าและ
ช่วยเหลือผู้กระท้าผิดในชุมชนที่ถูกก้าหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ โดยมีพนักงานคุมประพฤติ เป็น
ผู้ดูแลแนะน้าช่วยเหลือหรือตักเตือนในเรื่องความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือเรื่องอื่ นๆ
ด้วยวิธีการแก้ไขฟื้นฟูเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้กระท้า ผิดนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ และไม่หวนกลับไปกระท้าผิดซ้้า
ประโยชน์ของการควบคุมและสอดส่องมีหลายประการ เช่น คุ้มครองป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยผู้กระท้าผิดยั งคงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมได้ตามปกติและสามารถ
ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลซึ่งมีผลดีต่อผู้กระท้าผิดมากกว่า
การจ้าคุก นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดด้วยระบบควบคุมตัว
รวมทั้งบรรเทาความแออัดในเรือนจ้าได้อีกด้วย
หลักในการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง
1. หลักการยอมรับ พนักงานคุมประพฤติต้องยอมรับว่าผู้ถูกคุม ความประพฤติเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และต้องค้านึงว่าแต่ละคนย่อมมีความต้องการ ปัญหา และความสามารถใน
ตัวเองที่แตกต่างกัน
2. หลักการในเรื่องปัจเจกบุคคล พนักงานคุมประพฤติต้องเคารพในความหลากหลาย ไม่มีอคติ ไม่
ว่าจะเป็นในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ อาชีพ ฐานะ
3. หลั กการไม่ ต้าหนิ ติ เตี ย น การต้ าหนิ ติ เตี ย นจะท้ าให้ ผู้ ถูก คุ ม ความประพฤติ ขาดความรู้สึ ก
ภาคภูมิใจในตนเอง แม้ผู้ถูกคุมความประพฤติจะประพฤติตัวไม่เหมาะสมในบางกรณี พนักงานคุมประพฤติ
ก็ไม่ควรต้าหนิหรือประณาม
4. หลักการตัดสินใจด้วยตนเอง พนักงานคุมประพฤติจะไม่ชี้น้าหรือบังคับ แต่จะเสริมสร้างให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติสามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง
5. หลักการเก็บ รักษาความลั บ ถือเป็นหลักในการท้างานของพนั กงานคุมประพฤติที่ส้าคัญยิ่ง
ข้อมูลของผู้กระท้าผิดนั้นมีความส้าคัญมาก การน้าข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึง
กระท้า
6. หลักการรู้จักบทบาทตนเอง พนักงานคุมประพฤติจะต้องรู้ว่ าตนเองมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
ตามพระราชบัญ ญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ได้บั ญญั ติไว้ในมาตรา 14 ว่าด้วยเรื่องอ้านาจหน้าที่ของ
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พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งมีหลายประการ พนักงานคุมประพฤติต้องท้าความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองให้ครบถ้วน
7. หลักการมีส่วนร่วม พนักงานคุมประพฤติต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูตนเอง
8. หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดนั้น ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย
ภาคประชาชน หน่ วยงานต่างๆ ในพื้น ที่ที่ผู้กระท้าผิดอาศัยอยู่ต้องเข้ามาส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคืนคนดีสู่สังคม
ประเภทของผู้กระทาผิดที่ได้รับการควบคุมและสอดส่อง
ผู้ ก ระท้ า ผิ ด ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม และสอดส่ อ ง สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น
4 ประเภท
1. ผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ หมายถึง ผู้กระท้าผิดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ศาลสั่งรอการ
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
2. ผู้กระท้าผิด เด็กและเยาวชน เด็ก หมายถึง ผู้ที่อายุไม่เกิน 15 ปี ส่วนเยาวชน หมายถึง ผู้ที่อายุ
เกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี กรมคุมประพฤติจะสอดส่องและดูแลผู้กระท้าผิดเด็กและเยาวชนได้ก็
ต่อเมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวสั่งให้คุมความประพฤติ
3. ผู้กระท้าผิดที่ได้รับการพักการลงโทษ เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจ้า
ก่อนครบก้าหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดโดยให้สังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดให้มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับสังคม มาตรการนี้ถือ
เป็นประโยชน์ที่ให้แก่นักโทษเด็ดขาดทีป่ ระพฤติตัวดีระหว่างต้องโทษในเรือนจ้า
4. ผู้กระท้าผิดที่ได้รับการลดวัน ต้องโทษ นักโทษอาจได้รับประโยชน์โดยการลดวันต้องโทษตาม
ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในระหว่างที่รับโทษจ้าคุกอยู่ โดยการประพฤติตนดีเยี่ยม
ขั้นตอนการควบคุมและสอดส่อง
1. การรั บ คดี เมื่ อ ผู้ ก ระท้ า ผิ ด ถู ก สั่ งให้ คุ ม ความประพฤติ เขาจะถู ก ส่ งตั ว มาที่ ส้ า นั ก งานคุ ม
ประพฤติ เจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะลงทะเบียน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ ง และบันทึกข้อมูลของผู้กระท้าผิด
ลงในระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ เช่น ประวัติครอบครัว ภูมิหลัง พฤติการณ์แห่งคดี หลังจาก
นั้นเจ้าหน้าที่ธุรการคดีจะส่งส้านวนดังกล่าวให้แก่ผู้อ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติ ผู้อ้านวยการฯ ก็จะ
พิจารณาส้านวนแล้วแจกจ่ายคดีให้แก่พนักงานคุมประพฤติ
2. การชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติและรวบรวมข้อมูล พนักงานคุมประพฤติจะปฐมนิเทศโดย
อธิบายเงื่อนไขการคุมประพฤติให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งสอบปากค้าผู้ถูกคุมความประพฤติ
และบันทึกถ้อยค้าดังกล่าว หากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาจมีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะด้วย หรือ
กรณีที่ศาลสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะด้าเนินการในขั้นตอนนี้
77

3. การวิเคราะห์ แ ละวางแผน เป็ น ขั้น ตอนที่ มี ค วามส้ าคั ญ อย่ างยิ่ ง เนื่ อ งจากผู้ ถู กคุ ม ความ
ประพฤติแต่ละรายมีปัญหาที่แตกต่างกัน พนักงานคุมประพฤติจะประเมินข้อมูลทั้งหมดของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและวางแผนโดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความเสี่ยงของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
แผนการควบคุมและสอดส่องสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับไม่เข้มงวด เหมาะกับคดีเล็กๆ
น้อยๆ เช่น คดีเมาแล้วขับ 2) ระดับปานกลาง เหมาะกับคดีที่ไม่ถึงขั้นรุนแรง เช่น คดีท้าร้ายร่างกายให้เกิด
ความบาดเจ็บเล็กน้อย 3) ระดับเข้มงวด เหมาะกับกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักโทษหรือลด
วันต้องโทษ
4. การด าเนิ น การควบคุ ม และสอดส่ องตามแผน ผู้ ถูก คุ ม ความประพฤติ ทุ ก รายจะต้ อ งมา
รายงานตัวซึ่งสามารถท้าได้ที่ส้านักงานคุมประพฤติ หรือสถานที่อื่นที่ก้าหนดไว้ เช่น องค์การบริหารส่วน
ต้าบล เทศบาล ที่ว่าการอ้าเภอ ฯลฯ โดยมีพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้รับ
รายงานตัว นอกจากการรายงานตัวแล้วอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การท้างานบริการสังคม การ
ฝึกอาชีพ การละเว้น การคบหาสมาคม การบ้าบัดฟื้นฟูกรณี ติดยาเสพติด การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย การห้ ามออกหรื อเข้าสถานที่ ใดๆ ที่ ศาลก้าหนด การให้ ช ดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหาย เป็นต้น
ในการด้ าเนิ น การควบคุ ม สอดส่ อ งตามแผนนั้ น พนั กงานคุม ประพฤติ อ าจจะต้อ งร่ว มมื อ กั บ
หน่วยงานต่างๆ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้ก้าหนดไว้ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท้าผิด เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ภาค
ประชาชน เป็นต้น
5. การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ด้าเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมและสอดส่อง
ผู้ถูกคุมความประพฤติจะได้รับการประเมินทุกๆ 3 เดื อนว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หรือไม่ มารายงานตัวครบตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่
6. การจัดทารายงานการคุมความประพฤติ ทุกคดีที่เข้าสู่ส้านักงานคุมประพฤติต้องมีรายงาน
การคุมความประพฤติเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายมีผลการคุมความประพฤติเช่นไร
เช่น ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยดี หรือผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ เป็นต้น
คาถามจากผู้เข้าอบรม
1. คาถาม: ระหว่างการคุมประพฤติ หากผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จะทาอย่างไร
พนักงานคุมประพฤติสามารถเสนอต่อศาลให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมประพฤติได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ศาลว่าจะอนุญาตตามที่พนักงานคุมประพฤติเสนอหรือไม่ ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ระบุว่าใน
กรณีที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ เช่น ใน
กรณีที่พฤติกรรมดีขึ้นมากอาจจะลดหย่อนเงื่อนไขได้ โดยให้พนักงานคุมประพฤติท้ารายงานเสนอศาล
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2. คาถาม: ภายหลังที่สิ้นสุดการคุมประพฤติแล้วมากระทาผิดซ้าครั้งที่ ๒ และ ๓ จะมีข้อกาหนด
อะไรหรือไม่
ผู้ที่พ้นคุมความประพฤติด้วยดี แต่ต่อมาถูกจับใหม่อีกครั้ง ศาลอาจจะรอการลงโทษหรือไม่ก็ได้
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดีเล็กน้อย ศาลจะให้รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติด้วย ซึ่งจะเริ่ม
กระบวนการคุมประพฤติใหม่อีกส้ านวน และพนักงานคุมประพฤติจะควบคุมและสอดส่ องไปจนครบ
ก้าหนดระยะเวลาตามที่ศาลสั่ง
3. คาถาม: ผู้ที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี ประวัติอาชญากรรมจะถูกลบใช่หรือไม่ และในกรณีผู้
ได้ รับ การพั กการลงโทษที่พ้ น การคุมความประพฤติด้วยดี ประวัติอาชญากรรมจะถูกเก็บ
อย่างไร
การลบประวัติอาชญากรรมมีเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 และกรณีผู้กระท้าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้น ในกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการพัก
การลงโทษ จะไม่ได้รับการลบประวัติอาชญากรรม
4. คาถาม: เงื่อนไขคุมประพฤติบางเงื่อนไขมีความยากในการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไข เช่น
ห้า มออกจากที่ อยู่ อาศัยหลังจากเวลาที่ก าหนด ห้ ามขับ ขี่ยานยนต์ จึ งอยากทราบวิธี การ
จัดการกับกรณีดังกล่าว
ในอดีตนั้นการดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่สามารถท้าได้ ศาลมีค้าสั่งมาแต่
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ก็ ดู แ ลได้ เพี ย งบางช่ ว งเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด การพั ฒ นาระบบ Electronic
Monitoring (EM) เพื่อก้าหนดเขตพื้นที่และก้าหนดเวลา ท้าให้สามารถทราบได้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
นั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขจริงหรือไม่ ที่ผ่านมา จะติด EM ไม่เกินหนึ่งเดือน เพื่อควบคุมในระยะแรกไว้ก่อน
ไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ภายหลังจากนั้นหากมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ก็จะใช้เงื่อนไขคุมประพฤติตามปกติ
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การแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
Rehabilitation and Welfare Services for Offenders
นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
กิจกรรมขยะมีค่า
ผู้บรรยายเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เข้าอบรมท้ากิจกรรม “ขยะมีค่า” ซึ่งเป็นกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่กรม
คุมประพฤติจัดให้กับผู้กระท้าผิด โดยขอให้แต่ละประเทศส่งตัวแทนออกมาหยิบสิ่งของจากถุงกลุ่มละหนึ่ง
ชิ้น และช่วยกันคิดว่าเศษขยะที่หยิบได้สามารถน้าไปท้าประโยชน์อะไรได้บ้าง และน้าเสนอให้กลุ่มอื่นๆ ได้
ทราบ ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนว่า กิจกรรมนี้ท้าให้ได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ ท้าให้เห็น
คุณค่าของสิ่งเล็กๆ ท้าให้เรียนรู้ความสามัคคี ผู้บรรยายสรุปกิจกรรมว่า ขยะที่ทุกกลุ่มได้เปรียบเสมือน
ผู้กระท้าผิดที่มักถูกมองว่าเป็นสิ่งไร้ค่า แต่จากกิจกรรมผู้เข้าอบรมทุกคนก็สามารถมองหาคุณค่าของขยะที่
กลุ่มตนเองหยิบได้ พนักงานคุมประพฤติก็ ต้องรับรู้คุณค่าในตัวผู้กระท้าผิดทุกคนเช่นกัน จึง จะสามารถ
ท้างานกับผู้กระท้าผิดได้อย่างมีความหวังและใช้การแก้ไขฟื้นฟูเป็นเครื่องมือช่วยในการดึงคุณค่าของแต่ละ
คนออกมา
กลุ่มผู้รับบริการในงานคุมประพฤติ
กลุ่ มผู้ รับ บริการในงานคุมประพฤติแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ตามขั้นตอนและเงื่อนไขใน
กระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันกลุ่มผู้เข้า รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นผู้รับบริการกลุ่มใหญ่ที่สุดของกรมคุมประพฤติ รายละเอี ยด
จ้านวนผู้รับบริการมีดังนี้
 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ 190,000 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น เด็กและเยาวชน
15,000 คน
 ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ 26,000 คน
 ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 214,000 คน
 ผู้ท้างานบริการสังคมแทนค่าปรับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม (ยกเว้นกลุ่มบริการสังคม) จะถูกจัดให้เข้าร่วมโปรแกรมซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ส่วนแรก คือ โปรแกรมหลักหรือโปรแกรมพื้นฐานที่ผู้กระท้าผิดทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหน หรือ
ท้ าความผิ ดคดี ใดจะได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมในโปรแกรมนี้ ส่ ว นที่ ส องคือ โปรแกรมเฉพาะด้ าน ซึ่ งจะจั ด
กิจกรรมส้าหรับผู้กระท้าผิด ที่มีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกัน หรือจ้าแนกตามลักษณะของผู้กระท้าผิด อาทิ
กลุ่มผู้กระท้าผิดเด็กและเยาวชน ซึ่ งในกลุ่มดังกล่าวจะเน้นกิจกรรมที่ ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
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ผู้ปกครองของผู้กระท้าผิดจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มี
ดังนี้
โปรแกรมหลัก
- การรู้จักตนเองและผู้อื่น
- การมองเห็นคุณค่าในตนเอง
- การตั้งเป้าหมายชีวิต
กิจกรรมเพิ่มสาหรับกลุ่มยาเสพติด
- การตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
- บทบาทของครอบครัวในการเลิกยาและการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้ติดยาเสพติด

-

โปรแกรมเฉพาะด้าน
ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ
ความเชื่อและเจตคติ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
สัมพันธภาพในครอบครัว
แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
1. ประเมินคัดกรองความเสี่ยง ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ
2. วางแผนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
3. จัดผู้กระท้าผิดเข้าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู
4. ด้าเนินการแก้ไขฟื้นฟู
5. ติดตามผล
กิจกรรมในแต่ละโปรแกรมออกแบบมาเพื่อให้พนักงานคุมประพฤติสามารถด้าเนินกิจกรรมได้โดย
ท้าตามหลักสูตรที่รวบรวมไว้เป็นชุดกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ รูปแบบกิจกรรมมี 5 รูปแบบหลัก อาทิ การให้
ค้าปรึกษา การอบรมความรู้ ค่าย กิจกรรมกลุ่ม และการท้างานบริการสังคม กิจกรรมที่ ด้าเนินการในแต่
ละจังหวัดอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน บางกิจกรรมสามารถด้าเนินการต่อเนื่องได้ แต่บางกิจกรรม
อาจจัดได้อย่างจ้ากัด เนื่องจากงบประมาณและวิทยากรไม่สามารถกระจายไปได้ทั่วทุกท้องที่ กิจกรรมที่
กรมคุมประพฤติได้ด้าเนินการมีดังนี้
1) การให้คาปรึกษารายบุคคล การให้ค้าปรึกษารายบุคคล ผู้ถูกคุม ความประพฤติสามารถพูดคุย
เกี่ยวกับ ปั ญ หาและความรู้สึกโดยทั่วไปเพื่อค้นหาสาเหตุของความกังวลและความเครียดของ
ตนเอง
2) การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม กิจกรรมจะเอื้ออ้านวยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีโอกาส
ได้ส้ารวจตนเอง แลกเปลี่ย นประสบการณ์ ความคิ ดเห็ น กับสมาชิกในกลุ่ ม อันจะน้าไปสู่ การ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองและผู้อื่น และเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
3) การให้ ค าปรึกษาครอบครัว เป็ น การพู ดคุย กันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และท้าให้เกิดความเข้าใจปัญหาส่วนบุคคลโดยเฉพาะวัยรุ่น
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4) การอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้พิจารณาจัดกิจกรรมอบรมตามสภาพปัญหา
ความต้องการ ความจ้าเป็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติต้องการเปลี่ยนแปลงด้านใด เความรู้ที่มักจัด
อบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยยาเสพติดให้โทษ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิด ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการขับรถอย่างปลอดภัย
5) ค่ายจริยธรรม เป็นกิจกรรมที่น้าหลักทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความ
ประพฤติโดยการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการฝึกจิต
6) ค่ายยาเสพติด เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแ ละครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด และแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกต้อง รูปแบบกิจกรรมเป็นการ
ผสมผสานแนวคิดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวพิจารณาความเป็นจริง (Reality Therapy)
กับแนวคิดว่าด้วยการติดยาเป็นความเจ็บป่วยทางสมอง และหลักการของพุทธศาสนา
7) ค่า ยละคร กระบวนการละครก่อ ให้ เกิด การพั ฒ นาทั กษะชี วิต ที่ ห ลากหลาย สามารถใช้ เป็ น
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย โดยเฉพาะผู้กระท้าผิดที่เป็นเยาวชนจ้าต้องมีกระบวนการที่
มีพลังดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ค่าย
ละครจะท้าให้ครอบครัวของเยาวชนเกิดการยอมรับในตัวตนและความสามารถของเยาวชน
8) ค่ายลูกเสือ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักวางแผนชีวิต
และมีเป้าหมายในการด้าเนินชี วิต ตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ก่อเกิดทักษะชีวิตอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพส้าหรับ การพัฒ นาประเทศชาติ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผิ ดเงื่อนไขการคุม
ประพฤติเพียง ร้อยละ 3.67 และพ้นการคุมความประพฤติด้วยดีมากถึง ร้อยละ 96
กิจกรรมน้าครึ่งแก้ว
ก่อนจบการบรรยาย ผู้บรรยายเตรียมกิจกรรมสั้นๆ เพื่อสรุปการบรรยาย ผู้บรรยายตั้งขวดน้้า 2
ขวดที่มีระดับ น้้าเท่ากัน และแก้วน้้ า 2 ใบ โดยมีน้าครึ่งแก้ว 1 ใบ และมีน้าระดับสองในสามอีก 1 ใบ
ผู้บรรยายขอให้ตัวแทนผู้เข้าอบรมเทน้้าจากขวดลงในแก้วแต่ละใบ ผลคือ แก้วที่มีน้าระดับสองส่วนสาม
ของแก้วเต็มและขวดน้้ายังมีน้าเหลืออยู่ ในขณะที่น้าอีกขวดที่เทลงแก้วที่มีน้าครึ่งหนึ่งถูกเทจนหมดแต่น้า
ก็ยังไม่เต็มแก้ว กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนความแตกต่างของแต่ละบุคคล กล่าวคือ คนแต่ละคนมีลักษณะ
หรื อความต้อ งการที่ ต่ างกัน หากใช้ การแก้ไขฟื้ น ฟู ที่ เหมื อนกัน ก็ไม่ อาจท้ าให้ ทุ กคนประสบผลส้ าเร็จ
เหมือนกันได้ เช่นเดียวกับผู้กระท้าผิดบางคนที่ต้องการการเอาใจใส่ ความพยายาม หรือการแก้ไขฟื้นฟูที่
มากกว่าคนอื่น ดังนั้นพนักงานคุมประพฤติ จึงควรตระหนักในความแตกต่างนี้เมื่อวางแผนหรือประเมิน
โปรแกรมฟื้นฟูของผู้กระท้าผิด
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ
Community Involvement
นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
กิจกรรมเป็ดเจ้าปัญหา
ผู้บรรยายต้องการสะท้อนความส้าคัญของชุมชนผ่านทางการเล่นเกม จึงขอให้แต่ละประเทศส่ง
ตัวแทนมาร่วมเล่นเกม โดยผู้เล่นจะยืนอยู่บนกระดาษขนาด A4 คนละแผ่นที่วางกระจายอยู่บนพื้นห้อง
และมีกระดาษว่าง 1 แผ่น และมีบุคคลหนึ่งเล่นเป็น “เป็ด” ที่เปรียบเสมือนเป็น “ปัญหา” ซึ่งจะเดินไป
เรื่อยๆ เพื่อหาบ้านอยู่ ซึ่งหมายถึงกระดาษที่ว่างนั่นเอง ผู้เล่นต้องป้องกันไม่ให้ ตัวปัญหาเข้าครอบครอง
กระดาษที่ว่าง โดยผู้เล่น สามารถก้าวไปยังกระดาษที่ว่างลงที่ใกล้ ตนเอง แต่ เมื่อก้าวไปแล้วไม่สามารถ
กลับมายังบ้านเดิมของตนเองได้อีก (ไม่สามารถวิ่งกลับไปกลับมาได้) เกมได้เริ่มขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว
เพียงไม่กี่วินาทีเนื่องจากตัวปัญหาสามารถเข้าไปยืนบนกระดาษว่างได้อย่างรวดเร็ว ผู้บรรยายจึงให้ผู้เล่น
ร่วมกัน ตั้งเป้ าหมายว่าต้องการป้ องกัน ไม่ให้ ถูกยึดครองกระดาษเปล่านานเท่ าใด ผู้เล่ นสามารถรักษา
กระดาษเปล่าได้นานขึ้นในรอบต่อๆ มา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเวลาเป้าหมายได้ ผู้บรรยายจึงขอยุติการ
เล่นและให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากการเล่นเกมนี้ กล่าวโดยสรุป เกมนี้
สะท้อนสภาพของชุมชน จะเห็ น ว่าสมาชิกในชุมชนต่างมีจิตใจที่ต้องการป้องกันชุมชนของตนเองจาก
ปัญหาที่อาจเข้ามา แต่ความส้าเร็จต้องอาศัยกระบวนการจัดการ ต้องมีการประชุม วางแผนการท้างาน
ร่วมกัน มีการสื่อสารให้รับรู้ทั่วกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่วางไว้
การดูแลต่อเนื่อง (Throughcare)
ชุมชนเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการด้าเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว เนื่องจากผู้กระท้าผิดจะ
กลับไปอยู่อาศัยในชุมชนหลังจากได้รับการปล่อยตัว กรมคุมประพฤติจึงเตรียมความพร้อมผู้กระท้าผิดและ
ชุมชน เพื่อให้ ผู้กระท้าผิดกลับ ไปอยู่ในสั งคมได้อย่างปกติสุ ข โดยจัดท้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒ นา
คุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อข้อมูลจากสถานที่ควบคุมตัวสู่
มาตรการคุมประพฤติและการสงเคราะห์หลังปล่อย (Throughcare system) โดยเน้นการบูรณาการการ
ท้างานร่วมกัน ของเรือนจ้า ครอบครั วหรือผู้ อุปการะของนักโทษ ผู้น้ าชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ
(อ.ส.ค.) และพนักงานคุมประพฤติ การเตรียมตัวก่อนปล่อยเริ่มด้าเนินการขณะที่ผู้กระท้าผิดอยู่ในเรือนจ้า
พนักงานคุมประพฤติจะพาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพบผู้กระท้าผิดในเรือนจ้าเพื่อพูดคุยสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้กระท้าผิด ในวันปล่อยตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะไปรับผู้กระท้าผิดและพากลับบ้าน โครงการ
ดังกล่ าวมิ ได้ มี เพี ย งเจ้ าหน้ าที่ คุ ม ประพฤติ ที่ ด้ า เนิ น การ หากยั งมี ส มาชิ ก ในชุ ม ชนรวมทั้ งองค์ ก รภาค
ประชาชนที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือการกลับสู่ชุมชนของผู้กระท้าผิด
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อาสาสมัครคุมประพฤติ
ผู้ที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้กระท้าผิดและชุมชน คือ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” (อ.ส.ค.) นอกจากนี้
อ.ส.ค. ยั งเป็ น ผู้ ที่ ช่ว ยเหลื อการท้ างานของพนั กงานคุ มประพฤติ ในด้ านต่ างๆ เช่น การสื บเสาะก่อ น
ผู้กระท้าผิดได้รับการปล่อยตัว การควบคุมและสอดส่อง เยี่ยมบ้านและการแก้ไขฟื้นฟู ด้วยความที่ อ.ส.ค.
เป็นคนในชุมชนเดียวกับผู้กระท้าผิด จึงรู้จักผู้กระท้าผิดและครอบครัว และสามารถให้ความช่วยเหลือ ใน
การปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ หน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประกอบด้วย
1. ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู
2. ติดตามดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท้าผิดภายหลังปล่อยคุมประพฤติ
3. รับรายงานตัว อธิบายเงื่อนไขการคุมประพฤติ ปฐมนิเทศ ด้าเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟู ควบคุมการท้างานบริการสังคม
4. บูรณาการการท้างานด้านการแก้ไขฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้กระท้าผิด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในภารกิจกรมคุมประพฤติ หรือกระทรวงยุติธรรม
ความสัมพั น ธ์ของ อ.ส.ค. และผู้กระท้าผิ ดเป็ นปัจจัยป้องกันการกระท้าผิ ด เนื่องจาก อ.ส.ค.
ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงในชุมชนของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้กระท้าผิดก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
กรมคุมประพฤติได้ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น อ.ส.ค. ไว้ดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ระเบียบ อ.ส.ค. ฉบับใหม่จะลดอายุขั้น
ต่้าลงเป็น 20 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถเป็น อ.ส.ค. ได้มากขึ้น)
2. ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการ
แก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์และพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้น้าชุมชน
3. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
4. ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะหรือด้ารงชีพโดยสุจริตและมีฐานะมั่นคง
5. มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับจากประชาชนหรือชุมชน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความ
เสียสละ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือการด้าเนินงานของกรมคุมประพฤติด้วยความสมัครใจ
6. ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
8. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
9. ไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ
10. ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
11. ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดมาก่อน เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
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กรมคุมประพฤติเปิด รับบุคคลที่มีจิตอาสาต้องการท้างานช่วยเหลือผู้กระท้าผิด โดยไม่จ้ากัดว่า
ต้องมีวุฒิ การศึกษาสู งหรือรายได้มาก แต่คุณ สมบัติที่ ส้ าคัญ คือ มีความประพฤติดีเป็ นที่ ยอมรับจาก
ประชาชนหรือชุมชน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความเสียสละ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือการ
ด้าเนินงานของกรมคุมประพฤติด้วยความสมัครใจ อ.ส.ค.เป็นเสมือนแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ถูกคุมประพฤติและ
ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ซึ่งสังคมไทยนับถือกันเสมือนเครือญาติ ดังนั้น อ.ส.ค. เปรียบเสมือนพ่อแม่
หรือญาติพี่น้องที่หวังดีต่อผู้กระท้าผิด
การทางานเชิงพื้นที่ในการดูแลผู้กระทาผิด
กระทรวงยุติธรรมได้วางแผนด้าเนินการสร้างระบบบูรณาการในอนาคต โดยดึงหน่วยงานในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส้านักงานคุมประพฤติในพื้นที่ หน่วยงานฝ่ายปกครอง และหน่วยงานให้การสงเคราะห์
ต่างๆโดยตัวแทนของหน่ ว ยงานต่างๆ จะร่ว มเป็ นคณะกรรมการศูน ย์ ยุติธรรมชุมชน ซึ่ง มุ่งช่ว ยเหลื อ
ผู้กระท้าผิดในพื้นที่ระดับต้าบลตามภาระหน้าที่ของแต่ละองค์กร
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บทบาทของกรมคุมประพฤติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด
The Role of DOP in the Compulsory Drug Treatment System
นางอัญชลี พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยา
เสพติดในขณะนั้น มี 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบสมัครใจ ผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องการเลิกยาเสพติดสามารถเข้า
รับการบ้าบัด ณ สถานบ้าบัดได้ ซึ่งมีทั้งที่ด้าเนินการโดยรัฐและเอกชน และ 2) ระบบต้องโทษ คือ ผู้ที่ศาล
พิพากษาให้จ้าคุกและได้รับ การบ้าบัดในเรือนจ้าส้าหรับผู้กระท้าผิดผู้ใหญ่ หรือบ้าบัดในศูนย์ฝึกอบรมใน
ผู้กระท้าผิดเด็ก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองระบบต่างมีจุดด้อย กล่าวคือ ระบบสมัครใจ ผู้ ใช้ยาเสพติดจะขาด
แรงจูงใจให้เข้ารับการบ้าบัด หรือมีความกังวลว่าอาจจะถูกจับหากไปรับการรักษา ในขณะที่การบ้าบัดของ
ระบบต้ อ งโทษ สถานที่ อ าจไม่ เอื้ อ อ้ า นวย ผู้ ต้ อ งขั งมี จ้ านวนมากอาจไม่ ได้ รับ การบ้ า บั ด อย่ า งทั่ ว ถึ ง
ตลอดจนอาจน้าไปสู่การเรียนรู้พฤติกรรมเลียนแบบจากอาชญากรที่ร้ายแรง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของ
ทั้งสองระบบดังกล่าว จึงมีแนวคิดให้มีระบบบังคับบ้าบัดขึ้น
ในช่วงก่อนปี 2545 คดียาเสพติดจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจ้านวนมาก ท้าให้เกิดปัญหาคดีล้น
ศาล และศาลก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักนอกจากโทษจ้าคุก ซึ่งน้าไปสู่ปัญหานักโทษล้นคุก ประกอบกับ
รัฐบาลในขณะนั้น มีนโยบายว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ ป่วย ที่จ้าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ขึ้นมารองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในระบบบังคับบ้าบัด เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกให้ศาลแทนการจ้าคุกผู้กระท้าผิดคดียาเสพติด
ประโยชน์ของระบบบังคับบาบัด
1. เป็นการตัดวงจรผู้เสพยาเสพติดออกจากผู้ค้ายาเสพติดด้วยการบ้าบัดรักษา
2. เป็ น การบั งคับ ให้ ผู้ ติดยาเสพติดต้อ งเข้ารับ การฟื้น ฟู ส มรรถภาพจนครบทุ กขั้นตอน ซึ่งเป็น ที่
ยอมรับตามหลักวิชาการว่า ผู้ติดยาเสพติดจ้าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจให้
เข้ ม แข็ งจนสามารถเลิ ก เสพยาเสพติ ด ได้ หรื อ อย่ างน้ อ ยก็ อ าจจะหยุ ด เสพยาเสพติ ด ได้ เป็ น
เวลานานก่อนจะหวนกลับไปเสพซ้้า
3. ระบบบั งคับ บ้ าบั ดอาจจะผลั กดัน ให้ ผู้ ติดยาเสพติดที่มีอาชีพมั่นคงอยู่แล้ วสมัครใจเข้ารับ การ
บ้าบัดรักษาในระบบสมัครใจมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องการถูกจับกุมตัวส่งเข้าสถานฟื้นฟู ฯ ซึ่งต้อง
รับการฟื้นฟูฯ เป็นเวลานาน
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4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ได้รับการฝึกฝน
ทักษะชีวิตและฝึกฝนอาชีพจนสามารถด้ารงชีพอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ไม่ต้องมีประวัติทางคดี
สามารถท้าประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
กระบวนการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

ผู้ที่ถูกจับกุมฐานกระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 4 ฐานต่อไปนี้ 1) เสพยาเสพติด 2) เสพและมี
ไว้ในครอบครอง 3) เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ้าหน่าย หรือ 4) เสพและจ้าหน่าย ตามลักษณะชนิด
ประเภท และปริมาณที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ให้พนักงานสอบสวนน้าตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายใน 48
ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องส่งตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้น
มาถึงที่ท้าการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีค้าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือ
การติดยาเสพติด
การตรวจพิสูจน์
คล้ายกับ กระบวนการสืบ เสาะและพินิจ กล่าวคือ เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิห ลั ง ประวัติการ
กระท้ า ผิ ด ประวัติ ก ารใช้ ย าเสพติ ด ของผู้ เข้ ารับ การตรวจพิ สู จ น์ มี ก ารประเมิ น ทางกายและทางจิ ต
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อบ่งชี้ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์รายนี้เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยา
เสพติ ด หรื อ ไม่ การตรวจพิ สู จ น์ ด้ า เนิ น การโดยพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แล้ ว จั ด ท้ า รายงานเสนอ
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คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อวินิจฉัยผลการตรวจพิสูจน์ หากพบว่า
เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการจะก้าหนดว่าบุคคลดังกล่าวควรได้รับการฟื้นฟูแบบใด
คณะอนุ ก รรมการฯ ประกอบด้ ว ย อั ย การจั งหวั ด เป็ น ประธาน จิ ต แพทย์ ห รื อ แพทย์ 1 คน
นักจิตวิทยา 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้อ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่คณะกอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติด
ยาเสพติด ผู้นั้นต้องอยู่รับการฟื้นฟูฯ เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมี 2 รูปแบบ คือ แบบควบคุมตัว และแบบไม่ค วบคุมตัว ซึ่ง
เป็ น การท้ างานร่ ว มกัน ในลั กษณะพหุ ภ าคี ร่ว มกั บ ส้ านั ก งานต้ารวจแห่ งชาติ กองทั พ ไทย กองทั พ บก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง ปัจจุบัน
มีสถานที่ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวทั้งหมด 86 แห่ง ดังนี้

- ด้าเนินการโดยกรมคุมประพฤติ 1 แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)
- ด้าเนินการโดยกระทรวงสาธารสุข 20 แห่ง
- ด้าเนิ น การโดยกองทัพ กรมการปกครอง ส้ านักงานต้ารวจแห่ งชาติ รวม 65 แห่ ง ในทุกแห่ ง
จะต้องใช้หลักสูตรการฟื้นฟูฯ ที่ออกแบบโดยกรมคุมประพฤติ ที่เรียกว่า หลักสู ตรแกนกลาง และ
ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในมาตรฐานเดียวกับสถานบ้าบัดของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมี
สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับรองคุณภาพแล้ว 60 แห่ง
หากคณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จนครบถ้ว นตามที่ ก้าหนดในแผนการฟื้ น ฟู ฯ และผลเป็ น ที่ พ อใจแล้ ว ส้ า นั กงานคุม ประพฤติ จะออก
ใบรับรอง และส่งข้อมูลไปยังส้านักงานต้ารวจแห่งชาติเพื่อลบประวัติการกระท้าผิดในครั้งนี้ เสมือนผู้เสพ
ยาเสพติดรายนั้นมิเคยกระท้าผิดมาก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระท้าผิดในการกลับคืน
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สู่สังคม และประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองต่อไป ภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้สิ้นสุดลง จะ
มีการติดตามโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมอบหมายต่อไปยัง ก้านัน ผู้ใหญ่บ้า น หรือผู้น้าชุมชนในการ
เฝ้าติดตามว่าผู้กระท้าผิดต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษหรือไม่ หรือมีโอกาสหวนกลับไปเสพยา
เสพติดหรือไม่

หากผลการฟื้นฟูฯ ยังไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปี หรืออาจมีการปรับแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบ้าบัดรักษาสู งสุด อาจปรับแผนจากแบบไม่ควบคุมตัวเป็นการฟื้นฟูแบบ
ควบคุมตัวก็ได้ ในกรณีที่วินิจฉัยแล้วคิดว่าการฟื้นฟูไม่น่าจะประสบความส้าเร็จ คณะอนุกรรมการสามารถ
ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติได้
แผนภาพที่ 8 แสดงจานวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ฯ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2546-2559
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ปีงบประมาณ

จากสถิติ จะพบว่า ในปี 2558 จ้านวนผู้เสพติดยาเสพติดในระบบบังคับบ้าบัดมีจ้านวนลดลง
เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจับเลือกเข้ารับการบ้าบัดแบบสมัครใจเพื่อจะ
ไม่ตอ้ งถูกด้าเนินคดีได้ จึงท้าให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบ้าบัดมีจ้านวนน้อยลง
กล่าวโดยสรุป ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาเสพติดในประเทศไทยมีลักษณะดังนี้ ก่อนปี
2545 ผู้เสพยาเสพติดถูกมองว่าเป็นอาชญากร มีการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด 2 รูปแบบ คือ ระบบสมัคร
ใจ และระบบต้องโทษ อย่างไรก็ตามการบ้าบัดทั้งสองรูปแบบนี้ต่างก็มีข้อบกพร่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการ
เสนอรูปแบบการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ ‘การบังคับบ้าบัดผู้ติดยาเสพติด’ ตั้งแต่ปี 2545
เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปี 2560 แนวทางในการบ้าบัดรักษาได้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอีกครั้ง โดยจะ
ถ่ายโอนภารกิจบ้าบัดผู้ติดยาเสพติดไปยังกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมาย บูรณาการ
กับหน่วยงานในหลายภาคส่วนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นที่การบ้าบัดรักษามากกว่าการเอาผิดกับผู้เสพยาเสพติด
คาถามจากผู้เข้าอบรม
1. คาถาม มีกรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟูหลบหนีหรือไม่
ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หลบหนีจากสถานที่เพื่อการฟื้นฟู ประมาณร้อยละ 5
2. คาถาม งบประมาณในการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมาจากแหล่งใด
กรมคุมประพฤติเป็นผู้ของบประมาณจากรัฐ และน้าไปจัดสรรให้กับหน่วยงานภาคี
3. คาถาม ในกรณีที่เข้ารับการฟื้นฟูครบ 3 ปีแล้ว ยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ จะทาอย่างไร
ในช่วงเวลาที่ฟื้นฟู อัยการจะชะลอการฟ้องไว้ แต่เมื่อการฟื้นฟูไม่ได้ผล อัยการจะส่งฟ้องและศาล
อาจพิจารณาลงโทษจ้าคุกก็ได้
4. คาถาม ในกรณีที่มีการทาความผิดในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพ ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูจะถูกลงโทษด้วยวิธีทางทหารหรือไม่
การลงโทษจะไม่ใช้วิธีทางทหาร แต่จะใช้ระเบียบของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ เช่น การลงโทษแบบ
ชุมชนบ้าบัด
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IV. บทเรียนจากการศึกษาดูงาน
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การศึกษาดูงานบริการสังคมของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้เข้ารับการอบรมได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา เพื่อศึกษารูปแบบการท้างานบริการสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
กิจกรรมการท้างานบริการสังคมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดสมณโกฏฐาราม เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง
3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
จั ด กิ จ กรรมบ้ า เพ็ ญ ประโยชน์ เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ ได้ เอื้ อ เฟื้ อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ทาง
การเกษตร เช่น จอบ เสียม หรือพลั่ว และวัดสมณโกฏฐาราม ที่ได้เอื้ อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม อีก
ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสที่ได้กล่าวให้โอวาทและเทศน์ธรรมะให้กับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ กิจกรรม ได้แก่ การกวาดลานวัด ตัดหญ้า เก็บขยะรอบๆ อุโบสถ การยกไม้และวัสดุก่อสร้างไป
เก็บให้เป็นระเบียบ

การท้างานบริการสังคม หรือการท้างานสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
คือ การที่ศาลหรือพนักงานคุม ประพฤติจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท้างานที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระท้าผิดตระหนัก และเกิดจิตส้านึกรั บผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากขึ้น อีกทั้ง
เกิ ด ความภาคภู มิ ใจว่ า ยั ง มี คุ ณ ค่ า และสั งคมยอมรั บ ว่ า ผู้ ก ระท้ า ผิ ด มี ค วามส้ า นึ ก และยั ง ท้ า
คุณประโยชน์ต่อผู้อื่น
- ผู้กระท้าผิดมีโอกาสได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ ความมีวินัย ตลอดจนเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อให้ผู้กระท้าผิดได้ชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้นด้วยการท้าประโยชน์ให้กับสังคม
- เป็น การน้ามาตรการทางเลือกอื่นมาใช้แทนวิธีการลงโทษ จ้าคุก หรือโทษปรับ โดยการจ้ากัด
เสรีภาพ
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มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก้าหนดให้การท้างานบริการสังคมเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของ
การคุมประพฤติ ซึ่งการจัดท้า งานบริการสังคมให้เป็นไปตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร อย่างไรก็
ตาม ในบางคดี แ ม้ว่าศาลไม่ได้ ก้าหนดเงื่อ นไขการท้ างานบริการสั งคม แต่ ห ากพนั ก งานคุม ประพฤติ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท้างานบริการสังคมจะส่งผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟู อาจจัด
ให้มีการท้างานบริการสั งคมได้ โดยต้องอยู่ภายใต้ความสมัครใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ รูปแบบการ
ท้างานบริการสังคม มี 2 ลักษณะ คือ รายบุคคล และรายกลุ่ม กิจกรรมการท้างานบริการสังคมมีหลาย
รูปแบบ อาทิ การท้าความสะอาดสถานที่ส าธารณะ เช่น วัด โรงเรียน กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมสร้าง
ความบันเทิงให้กบั คนชราในสถานสงเคราะห์ การสอนกีฬาหรือการฝึกอาชีพ เป็นต้น
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การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย
ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด ณ จังหวัด
เชียงราย 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วยโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรง
งาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เรือนจ้ากลางจังหวัดเชียงราย
และเรือนจ้าชั่วคราวดอยราง
1. โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง มูลนิ ธิ แ ม่ฟ้ า หลวง ในพระราชู ปถั มภ์ : การพั ฒ นาทางเลือกเพื่ อความ
เป็นอยู่อย่างยั่งยืน
ดอยตุงเป็ น ศูน ย์ ก ลางของสามเหลี่ ยมทองค้า มีพื้นที่ ครอบคลุ ม ทั้งหมด 150 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 29 หมู่บ้ าน ประชากร 11,000 คน ซึ่งมี 6 ชนเผ่ าอาศัยอยู่ร่ว มกัน ในปี 2530 ดอยตุง
ประสบวิกฤตการณ์ อย่างหนักจากทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การสู้รบระหว่างกลุ่มชนเผ่า และ
ความแห้งแล้ง สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี จึงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ เพื่อ
ท้างานด้านพัฒนาเพื่อสาธารณกุศลเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มน้อย
และชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยตุงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีในการด้ารงชีวิต คนกับป่าสามารถอยู่
ร่วมกันได้ อีกทั้ง ท้างานด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวไทย
ภาคเหนือให้คงอยู่ตลอดไป

ชาวไทยภูเขาถวายพระสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องจากพระองค์เสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ในการเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตความเป็นอยู่
ล้าบากในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอด สมเด็จย่าเสด็จมาพร้อมกับ
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ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และอาหาร ในสายตาของชาวไทย
ภูเขาจึงเปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อปัดเป่าทุกข์และช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น "แม่ฟ้า
หลวง" จึงเป็นพระนามที่เต็มไปด้วยความเคารพรักบูชาจากหัวใจราษฎรชาวไทยภูเขาทุกคน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่ งพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตาม
หลักการทรงงานของสมเด็จย่ า เพื่อสร้างความสุข ความยั่งยืน และความมั่นคง โครงการพัฒนาดอยตุงได้
น้าวิสัยทัศน์ของมูลนิธิมาเป็นหลักในการพัฒ นา โดยมีห ลักการพัฒ นา 3 ด้าน ได้แก่ พัฒ นาคน พัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคน
สมเด็จพระศรีน คริน ทราบรมราชชนนีทรงเชื่อว่า "ไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนไม่ดี" และทรง
เล็งเห็นว่าการปลูกฝิ่นและตัดไม้ท้าลายป่าของชาวบ้านบนดอยตุงเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหา ความ
ยากจนและหมดหนทางต่างหากที่เป็นต้นเหตุให้คนต้องท้าผิด กฎหมาย การแก้ไขควรเริ่มจากการเยียวยา
ร่างกายคนให้แข็งแรง ปลอดโรคก่อน แล้วช่วยให้เขามีงานที่ดีท้า เพื่อช่วยเขาให้ช่วยตัวเอง สุดท้ายจึง
ส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้คนมีปัญญา ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เชื่อว่าการก้าวหน้าเศรษฐกิจเป็นเพียงหนทางหนึ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มิได้
เป็นเป้าหมายการพัฒ นาในตนเอง เพราะการพัฒ นาที่จะน้าไปสู่ความยั่งยืนนั้น ยังต้องประกอบไปด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสุขทางสังคมด้วย โครงการพัฒ นาดอยตุงฯ เล็งเห็นว่าความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติขึ้นอยู่กับความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ท้าลายป่าจะไม่มี
วันหมดไป หากความต้องการพื้นฐานของชุมชนยั งไม่ได้รับการดูแล โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงได้พัฒนา
หน่ วยธุรกิจต่ างๆ ขึ้น ได้แก่ ธุร กิจ อาหาร ธุรกิ จเกษตร ธุรกิจการท่ องเที่ ยวและธุรกิ จหั ตถกรรม เพื่ อ
ยกระดับการด้ารงชีวิตให้กับคนในพื้นที่ในระยะยาว กล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ก้าวกระโดด
จากเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนยาเสพติด สู่การพัฒนาทางเลือกที่หลากหลายในการด้ารงชีวิตที่ยั่งยืน
โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดในการเสริมศักยภาพของชาวบ้านให้ มีทั กษะ ความคิด ความสามารถทางธุรกิจ
สามารถรับมือและจัดการกับความก้าวหน้าและผันผวนของตลาดโลก ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้ หน่วยธุรกิจต่างๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มิได้เป็นธุรกิจแสวงหาก้าไร
เท่ านั้ น แต่ให้ ความส้าคัญ กับ การพัฒ นาคนอย่างต่อเนื่ อง การสร้างประโยชน์ต่อส่ วนร่ว ม และการไม่
ท้าลายสภาพแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ชาวบ้านที่ดอยตุงได้รับการฝึกทักษะที่ หลากหลายตั้งแต่การออกแบบ
สวนดอกไม้ ไปจนถึงการคั่วกาแฟ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจของตนเอง
เพราะอีกไม่ถึง 10 ปี ชุมชนบนดอยตุง ต้องรับผิดชอบดูแลธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่โครงการพัฒนาดอย
ตุงฯ ได้ช่วยริเริ่มส่งเสริมไว้ให้ก้าวหน้าต่อไป
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การพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เริ่มต้นในปี 2531 ไม้ยืนต้นแทบจะไม่มีเหลืออยู่ในพื้นที่ ทั้งๆ ที่เป็น
พื้น ที่ป่าต้น น้้า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเห็ นว่าต้องปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้้าให้ เร็วที่สุ ด
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา จึงเริ่มต้นขึ้นบนพื้นที่ 9,900 ไร่ อย่างไรก็ดี สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี ทรงเล็งเห็นว่าการปลูกป่าอนุรักษ์ต้องใช้ที่ท้ากินดั้งเดิมของชาวบ้าน และจะท้าให้
พวกเขาเดือดร้อนจึงทรงมีพระราชด้าริท้าโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้สอย โดยเลือกปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิก้าและแมคคาเดเมีย เพราะมีความเหมาะสมในเรื่องพื้นที่ ภูมิอากาศ เป็นไม้ยืนต้น ใบเขียว
ชอุ่มตลอดทั้งปี ให้ความชื้นดีกว่าต้นไม้ชนิดอื่นท้าให้มีฝนตกมาก ฟื้นฟูสภาพป่าได้อย่างรวดเร็ว และเมล็ด
มีค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ก็เพื่ อความอุดมสมบู รณ์ ของป่าและประโยชน์ที่ ช าวบ้านจะได้รับ จากป่า ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ในวันนี้ คนรุ่นใหม่ที่ ดอยตุงจัดการขยะและบ้าบัดน้้าเสียในชุมชนของตน โดยยึด
หลักธรรมชาติบ้าบัดธรรมชาติ ตามแนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ชาวบ้าน
และนักเรียนร่วมกันสร้างและบ้ารุงรักษาฝายแม้วในพื้ นที่ เพื่อกักเก็บน้้าให้พอใช้ส้าหรั บอุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตรตลอดปี ที่ส้าคัญชาวบ้านตระหนักถึงผลกระทบทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กระท้าของพวกเขา

โครงการพัฒนาดอยตุงยังมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมภายใต้ โครงการก้าลังใจ ในพระด้าริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพั ช รกิติยาภา โดยจัดการเรียนรู้และฝึ กปฏิบัติ ส้ าหรับนักโทษที่เข้าร่ว ม
โครงการ ระหว่างที่นักโทษมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมาเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย ความร่วมมือที่เปิดขึ้นนี้มุ่งหวังเพื่อสร้างก้าลังใจแก่นักโทษให้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เป็น
ทางเลือกเพื่อเป็นคนดีของสังคม ทั้งยังช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจและน้าหลักการพัฒนานี้ไปช่วย
ป้องกันการกระท้าผิดซ้้าต่อไป
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2. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
2.1 การบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
ผู้เข้าอบรมและคณะได้เข้าเยี่ยมส้านั กงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2560 ในช่วงเช้าได้รับการต้อนรับจากผู้อ้านวยการส้านักงานฯ นางสุรีย์ ภู่เพชร และคณะเจ้าหน้าที่ และ
ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของส้านักงาน

ข้อมูลสานักงาน
จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อประเทศเมียนมาและลาว
มีป ระชากรราว 1,277,950 คน แบ่ งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ้าเภอ มีส้านักงานคุมประพฤติใน
จังหวัดเชียงรายทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่รับผิดชอบ 10 อ้าเภอ
ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง รับผิดชอบ 6 อ้าเภอ และส้านักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า รับผิดชอบ 2 อ้าเภอ
วิสั ย ทั ศ น์ คุ ม ประพฤติเชี ย งรายมุ่งพั ฒ นาบุ ค ลากรในการแก้ไขฟื้ น ฟู แ ละคุ ม ความประพฤติ
ผู้กระท้าผิดกฎหมายอาญาโดยใช้มาตรการแบบไม่ควบควบคุมตัว และมุ่งท้างานแบบมีส่วนร่วมเพื่อความ
สงบสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1) พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดในชุมชนและติดตามช่วยเหลือ
ภายหลังปล่อย ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย ในการดูแล แก้ไขบ้าบัด และ
ฟื้นฟูผู้กระท้าผิด
การแบ่งส่วนบริหารของส้านักงานฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มคุมประพฤติ
พื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่ และกลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ปัจจุบันส้านักงานคุมประพฤติ
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จั ง หวั ด เชี ย งรายมี อั ต ราก้ าลั ง จ้ านวน 62 คน เป็ น ข้ าราชการ 17 คน เป็ น พนั ก งานราชการ 24 คน
ลูกจ้างประจ้า 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน จ้างเหมาบริการ 3 คน และลูกจ้างโครงการ 3 คน
การดาเนินงาน
สถิติคดีด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง
ปีงบประมาณ ก่อนมีคาพิพากษา พักการลงโทษ
2557
430
754
2558
385
1,011
2559
386
866

ตรวจพิสูจน์
3,677
1,587
678

รวม
4,861
2,983
1,930

สถิติผู้ถูกความประพฤติ
ปีงบประมาณ
สัญชาติไทย
2556
554
2557
529
2558
415
2559
414

ไร้สัญชาติ
31
42
44
18

รวม
588
573
463
432

ต่างชาติ
3
2
4
-

จะเห็นได้ว่า คดีผู้กระท้าผิดที่เป็นชาวต่างชาติจะมีจ้านวนน้อย ซึ่งพบสัญชาติเมียนมา ลาวและจีน
ในขณะที่จ้านวนผู้กระท้าความผิดที่ไม่ปรากฏสัญชาติจะมีปริมาณมากกว่าผู้กระท้าผิดต่างชาติ เนื่องจาก
พื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นมีประชากรชาวเขาชนเผ่าต่างๆ อยู่มาก ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีสัญชาติ
ภารกิจสงเคราะห์ : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ส้านักงานฯ ได้จัดการอบรมท้าน้้ายาล้างจานอเนกประสงค์ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจ้านวน
25 ราย และผู้ ที่ได้รับการพักการลงโทษจ้านวน 13 ราย ณ ศู นย์ประสานงานอาสาสมั ครคุมประพฤติ
อ้าเภอแม่สาย นอกจากนี้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือทุนในการประกอบอาชีพ เช่น ท้าประตูกระจก ขายน้้า
เต้าหู้ ขายอาหาร ท้าอิฐบล็อก ช่างตัดผม เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงสุกร และให้พันธุ์ปลา โดยสิ่งของที่จัด
ให้ในบางกรณีได้รับการสนับสนุนจาหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เป็นภาคี เช่น ส้านักงานเกษตร
จากการติดตามความคืบหน้าด้านการประกอบอาชีพของผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติ ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2559 ทั้งผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่ามีเพียงร้อยละ
1 ที่ยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพ
ประเภทผู้กระทาผิด
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รวม

มีงานทา
242
167
409
99

ว่างงาน
4
1
5

รวม
246
168
414

ภารกิจการท้างานบริการสังคม
ส้ า นั ก งานได้ บู ร ณาการการท้ า งานบริ ก ารสั ง คมตาม MOU ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ได้ ท้ า ไว้ กั บ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ โดยจัดผู้ถูกคุมความประพฤติไปสนับสนุนการท้างานของต้ารวจจราจร การท้า
ความสะอาดโรงพัก ปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ ปัจจุบัน ส้านักงานฯ ได้จัดท้าบันทึกความร่วมมือใน
การแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท้าผิด กับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาลต้าบล องค์การ
บริหารส่วนต้าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือกับภาคชุมชน เช่น การให้ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติท้างานบริการสังคม ณ ศาสนสถานต่างๆ ปลูกต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์
อาสาสมัครคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงรายอาสาสมัครคุมประพฤติรวม 744 คน อยู่ในความดูแลของส้านักงานฯ กลาง 356
คน สาขาเทิง 250 คน และสาขาเวียงป่าเป้า 138 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
คาถามจากผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยสอบถามถึงมาตรการจูงใจที่
รัฐบาลมีเพื่อให้เอกชนรับ ผู้ที่ถูกคุมความประพฤติ ผู้ที่พ้นคุมความประพฤติ หรือบุคคลที่เคยมีประวัติ
ต้องโทษเข้าท้างาน ในประเทศเวีย ดนามมีมาตรการทางภาษีที่ให้ สิทธิล ดหย่อนภาษีแก่นิติบุคคลที่รับ
บุคคลซึ่งเคยมีประวัติกระท้าผิดเข้าท้างาน ผู้อ้านวยการส้านักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยเคย
มีความพยายามให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีในลักษณะดังกล่าว แต่เนื่องด้วยจะเกี่ยวข้องกับภาระทางภาษี
ในวงกว้าง ตลอดจนต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจึงท้าให้มาตรการดังกล่าวยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ ใน
ประมวลรัษฎากร อย่ างไรก็ดี กรมคุมประพฤติ เองมีนโยบายให้ ส้ านักงานคุมประพฤติทุกส้ านักงานมี
บริษัทเอกชนอย่างน้อยหนึ่งแห่งเป็นภาคีที่สามารถรองรับต้าแหน่งงานให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ ซึ่ง
ในส่วนของส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายเองก็มีบริษัทเอกชนที่เป็นภาคีเช่นกัน
2.2 การศึกษาดูการปฏิบัติงานในสานักงาน
ภายหลั งการบรรยาย คณะผู้ เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่ มเพื่อศึกษาการปฏิ บัติงานจริงของพนั กงาน
คุมประพฤติในส้านักงาน เช่น การสอบพยาน ผู้เสียหาย และการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่ง
ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการสัมภาษณ์ โดยคร่าว การใช้ห้องสัมภาษณ์แบบปิดในคดีที่มีความ
อ่อนไหว เช่น คดีทางเพศ การส่งส้านวนมาจากส้านักงานต่างจังหวัด ตลอดจนได้เห็นแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจอย่างมากกับระบบสารสนเทศด้านข้อมูลคดีของกรมคุม
ประพฤติที่ท้าให้สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติผู้ถูกคุมความประพฤติ เชื่อมโยงระบบขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ตลอดจนท้าเรื่องขอส่งส้านวนคดีไปยังส้านักงานฯ พื้นที่อื่นได้ ซึ่งผู้
เข้าอบรมเห็นว่าหากจะต้องพัฒนาระบบคุมประพฤติในประเทศของตน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวจะถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้าเนินการให้ได้มีประสิทธิภาพ
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2.3 การเยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่
ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติใน
การออกเยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติ และบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยแบ่งออกเป็นสาม
กลุ่มได้แก่ เขตพื้นที่อ้าเภอเมือง อ้าเภอแม่จัน และอ้าเภอแม่ลาว
กลุ่มที่หนึ่งเดินทางไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวก้าลังใจ ซึ่งเป็นกิจ การของผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ เจ้าของร้านเคยเป็นผู้ต้องโทษจ้าคุกในคดีค้ายาเสพติดและก่อน
ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ้าได้เข้าร่วมโครงการก้าลังใจ ซึ่งเป็นโครงการในพระด้าริ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติย าภาที่ต้องการให้กลุ่มบุคคลที่ต้องโทษได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและความรู้ที่จะกลับออกสู่สังคม ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ความรู้ด้านการเกษตร ฯลฯ ซึ่งถือเป็น
โอกาสที่ท้าให้ผู้เข้าต้องโทษรายนี้ได้ปรับแนวคิดและวิธีการในการด้ารงชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม ภายหลัง
ปล่อยตัวและมาอยู่ภายใต้การดูแลของส้านักงานฯ ก็ได้รับการสนับสนุนด้านก้าลังใจและเงินทุนเพื่อน้ามา
ประกอบกิจการ ท้าให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่กลับไปมั่วสุมกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่เสพยาเสพติด
นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัครคุมประพฤติและชุมชนท้าให้ได้รับการยอมรับให้กลับสู่
ชุมชนอย่างดี

กลุ่ มที่ ส องเดิน ทางไปยั งบ้ านของผู้ ที่เคยถูกคุ มความประพฤติจากคดี เสพยาเสพติดและขับ ขี่
ยานพาหนะ ซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายพันธุ์ปลา บุคคลดังกล่าวได้รับการคุมความประพฤติและ
ความช่วยเหลื อจากอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อให้กลับเข้าสู่ชุมชนได้ โดยได้รับการยอมรับและความ
ช่วยเหลืออย่างดีอย่างดี ซึ่งถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความส้าเร็จในการด้าเนินงานคุมประพฤติโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้บุคคลดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าการยอมรับของชุมชนถือเป็นปัจจัยส้าคัญยิ่งที่ท้าให้มี
ก้าลังใจในการกลับตัวเป็นคนดี และไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
กลุ่มที่สามได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษจากความผิดในคดี ขายยาเสพติด
โดยเป็นความผิดที่กระท้าครั้งแรก ในระหว่างที่ถูกจ้าคุกได้มีโอกาสศึกษาจนส้าเร็จปริญญาตรีและมีความ
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ประพฤติดีจึงได้รับการพักการลงโทษ ซึ่งผู้อุปการะและอาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทส้าคัญยิ่งในการ
ท้าความเข้าใจกับชุมชน ท้าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการยอมรับจากชุมชนเมื่อได้ รับการปล่อยตัว ตลอดจน
ท้าให้ปัจจุบันสามารถประกอบสัมมาอาชีพและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

3. เรือนจากลางจังหวัดเชียงราย
ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจ้ากลางจังหวัดเชียงราย และเรือนจ้าชั่วคราวดอยราง ใน
วัน ที่ 21 กุ มภาพั น ธ์ 2560 และได้ รั บ การต้ อนรับ จากนายพิ รุณ หน่ อแก้ว ผู้ บั ญ ชาการเรือนจ้ า กลาง
เชียงราย และได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการพักการลงโทษและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
การพักการลงโทษมี 2 กรณี คือ กรณีทั่วไป (นักโทษทั่วไป และเข้าหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย) และกรณีพิเศษ (เนื่องจากอาการเจ็บป่วย พิการ หรืออายุมากกว่า 70 ปี) รวมถึงนักโทษที่เข้า
ร่วมโครงการก้าลังใจซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาพักโทษ ประกอบด้วย
1. เป็นความผิดครั้งแรก เป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไป
2. ประพฤติดี มีความอุตสาหะก้าวหน้าในการศึกษา และท้างานเกิดผลดี
3. คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ ชั้นเรือนจ้ามีมติให้ผ่าน
4. มีผู้ดูแลอุปการะ ระหว่างได้รับการพักการลงโทษ
5. จ้าคุกมาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีระยะเวลาการคุมประพฤติ ไม่เกิน 5 ปี
6. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับยาเสพติด เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสาร
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีอื่น ภายใน 2 ปี ก่อนเสนอขอพักการลงโทษ
8. ไม่มีคดีอายัด หรือหมายจับ หรือโทษกักขัง
9. ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรม ตามประเภทคดีหรือพฤติการณ์การกระท้าผิด
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กระบวนการขอรับการพิจารณาพักการลงโทษ
ส้ า หรั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข้ า งต้ น ครบสามารถยื่ น ค้ าร้ อ งขอรั บ การพิ จ ารณา โดยการพิ จ ารณา
ประกอบด้วยการพิจารณาจากเอกสารและคณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษ ดังต่อไปนี้
1. ส้ารวจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ ล่วงหน้า 6 เดือน ถึง 1 ปี
1.1 จัดท้าบัญชีนักโทษเด็ดขาดทุกรายที่เข้าเกณฑ์ ปิดประกาศในแดน
1.2 จัดท้าบัญชี เฉพาะคดียาเสพติดให้โทษ สอบถามส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเพื่อตรวจสอบว่าเป็น “ผู้กระท้าผิดรายส้าคัญหรือไม่”
2. จัดเตรียมเอกสาร
2.1 สอบถามอ้าเภอ/ต้ารวจท้องที่ ว่าขัดข้องหรือไม่ หากนักโทษได้รับพักการลงโทษจะเข้ า
ไปอยู่อาศัยในท้องที่
2.2 พิมพ์มือ ส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบประวัติการต้องโทษ (กรณี
พบว่ามีเคยกระท้าผิด แต่ยังไม่มีผลคดี จะต้องสอบถามผลคดีให้ครบทุกคดี)
2.3 ส่งส้านั กงานคุมประพฤติ เพื่อสื บเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้อุปการะที่อยู่ระหว่างคุม
ประพฤติ

คณะกรรมการพิ จ ารณาพั ก การลงโทษ มี ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจ้ า กลางเชี ย งรายเป็ น ประธาน
คณะกรรมการในระดับ เรือนจ้า กรรมการประกอบด้วย ผู้อ้านวยการส่ว นปฏิบัติการที่ 1 ตัวแทนจาก
ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ตัวแทนจากส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด และหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติเป็นเลขานุการ
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
เรือนจ้าได้เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองอย่าง
ยั่งยืนและป้องกันการกระท้าผิดซ้้า อาทิ
1. การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางร่า งกายเพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งขั งมี ค วามพร้อ มด้ านร่า งกาย อดทน
แข็งแรงและมีระเบียบวินัย
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2. การพัฒนาด้านจิตใจเพื่ อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส้ านึกและสร้างความเข้มแข็ง ฝึ ก
ทักษะการปฏิเสธและป้องกันการกระท้าผิดซ้้า
3. การฝึกทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาชีพอิสระและอาชีพระยะสั้นให้สามารถ
น้าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างเสริมความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยไม่
หวนกลับมากระท้าผิดซ้้าอีก
นอกจากนี้ เรือ นจ้ ายั งได้ บู รณาการหลั กสู ต รเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อยร่ว มกับ หน่ วยงาน
ภายนอกโดยเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่นักโทษตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ อาทิ
- การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น โดยสภาทนายความ
- การให้ความรู้ในการใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ โดยส้านักงานพัฒ นาชุมชน อ้าเภอ
เมืองเชียงราย
- การให้ค้าปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพ โดยส้านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
- การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขในการคุมประพฤติ และการให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ
โดย ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
- การติดตามให้ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ต่างๆ ภายหลังพ้นโทษ โดยส้านักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงราย
นักโทษได้รับการสอดส่องดูแลและสงเคราะห์ทั้งก่อนและหลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษเพื่อสอบถามความต้องการรับการสงเคราะห์ ตัวอย่าง
การสงเคราะห์ อาทิ ทุ น ประกอบอาชี พ โดยได้รับ ทุ น จากมู ล นิ ธิส่ งเสริม พลเมื องดีและมู ล นิ ธิพิ บู ล ย์
สงเคราะห์กรมราชทัณฑ์
แผนภาพที่ 9 แสดงสถิติผู้ได้รับการพักการลงโทษ
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เรือนจาชั่วคราวดอยราง
เรือนจ้าชั่วคราวดอยราง เป็นหนึ่งในเรือนจ้าน้าร่องที่น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในเรือนจ้า ภายใต้โครงการก้าลังใจในพระราชด้าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ต้องขังชั้น
ดีทกี่ ้าลังจะพ้นโทษจะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้สามารถน้าไปหาเลี้ยงตัวเองได้เมื่อพ้นโทษออกไป
รวมทั้งยังเป็นการปรับตัวสู่สังคม เพราะที่เรือนจ้าชั่วคราวดอยรางติดถนน มีพื้นที่ทางการเกษตรกว้างขวาง
ท้าให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ชีวิตเพื่อการปรับตัวได้ดี โดยมีพื้นที่ใช้ฝึกอบรมและพักอาศัยของผู้ต้องขัง 79 ไร่
มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สร้างบ้านต้นแบบ

105

การศึกษาดูงานสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
คณะผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ในช่วงเช้าได้รับการต้อนรับจากผู้อ้านวยการส้านักงานฯ นางพาณี วลัยใจ และคณะเจ้าหน้าที่ และได้รับฟัง
การบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของส้านักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ
ต่างด้าว เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่ในฐานะแรงงานเป็นจ้านวนมาก
จึงท้าให้จ้านวนผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน
ข้อมูลสานักงาน
จังหวัดสมุทรสาครติดชายทะเลอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ นอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้ วยังใช้เป็น
สถานที่ ป ระกอบอุตสาหกรรมประมงทะเล เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าชายฝั่ งและท้ านาเกลื อ มีประชากรราว
546,000 คน ซึ่งมีคนต่างด้าวราว 295,000 คน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมาราว 256,000 คน แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 3 อ้าเภอ โดยส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด
มีอัตราก้าลัง 30 คน เป็นข้าราชการ 5 คน พนักงานราชการ 17 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน และจ้างเหมา
บริการ 4 คน
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดต่างชาติ
ในการท้างานกับผู้กระท้าผิ ดต่างชาติ ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครมีขั้นตอนและ
กระบวนการเช่น เดีย วกับ การปฏิ บั ติกั บ ผู้ ก ระท้ าผิ ดชาวไทย ยกเว้น บางขั้ นตอน เช่ น การตรวจสอบ
สถานะการเข้าเมืองและการท้า งานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ การจัดหาล่ามแปลภาษาในกรณีที่ไม่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ภารกิจสืบเสาะและพินิจ
1. รวบรวมเอกสารจากส้านวนศาล/อัยการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แสวงหาหลักฐานเกี่ยวกับจ้าเลย เช่น หนังสือเดินทาง แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
3. พิจารณาว่า พยานควรเป็นบุคคลใด เช่น บิดามารดา สามี/ภรรยา นายจ้างเพื่อนร่วมงาน
4. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. คนต่างด้าว พ.ศ. 2551
5. สอบปากค้าจ้าเลย หากไม่สามารถสื่อสารได้ สามารถหาล่ามจากหน่วยงานภายในจังหวัด หรือ
พยานใกล้ชิดกับจ้าเลย
6. ตรวจสอบประวัติการกระท้าความผิดจากพยานใกล้ชิด แต่ไม่สามารถตรวจสอบจากทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ เนื่องจากไม่มีเลขประจ้าตัว และอาจมีชื่อซ้้าซ้อน และตรวจสุขภาพร่างกาย
และภาวะแห่งจิต กรณีที่สังเกตเห็นว่าอาจมีภาวะผิดปกติทางจิต
7. สอบปากค้าพยานที่เกี่ยวข้อง พยานใกล้ชิดกับจ้าเลย บิดามารดา นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน พยาน
เพื่อนบ้าน ผู้เสียหาย และสืบเสาะสถานที่ที่จ้าเลยพักอาศัยหรือสถานที่ท้างาน
106

8. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน และจัดท้ารายงานเสนอศาล
สถิติผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าว
ปีงบประมาณ

พ้นคุมความประพฤติ

ผิดเงื่อนไข

รวม

6
14
6
0

11
21
10
4

17
35
16
4

2557
2558
2559
2560

ในปี 2557 – 2560 มีคดีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นต่างด้าว 72 คดี ซึ่งบุคคลต่างด้าวที่เข้าสู่
กระบวนการคุมประพฤติทั้งหมดเป็นผู้กระท้าผิดสัญชาติเมียนมา ความผิดที่พบมากที่สุด คือ ความผิดตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก รองลงมา คือ ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และคดีที่
ข้องเกี่ยวทั้งสองพระราชบัญญัติ นอกจากนั้นจะเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ความผิด
เกี่ยวกับเพศ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ประเภทความผิด
พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
ขับเสพ
พ.ร.บ. ต่างด้าว
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักทรัพย์
ขับรถประมาท
รวม

2557
16
1
17

2558
24
2
3
2
2
1
1
35

2559
10
3
2
1
16

ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2557-2559 มีผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นต่าง
ด้าวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งสิ้น 48 คดี
เปรียบเทียบสถิติผู้กระทาผิดชาวไทยกับชาวต่างชาติ ปี 2014 – 2017
การคุมความประพฤติ
จานวน
พ้นคุม
ร้อยละ

ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

2,152
72

1,190
21

55.30
29.1
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การเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จานวน ผ่านการฟื้นฟู
ร้อยละ

404
50

198
10

49.1
20

ข้อท้าทายในการปฏิบัติงานกับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าว
1. เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมักไม่มีที่อยู่ถาวรและมักเปลี่ยนที่
อยู่บ่อยครั้ง จึงท้าให้การติดตามตัวเป็นไปโดยล้าบาก
2. ปัญหาการสืบเสาะปูมหลังและประวัติผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าว ซึ่งเกิดจากการที่ผู้กระท้า
ผิดต่างด้าวมักไม่มีเอกสารประจ้าตัวที่ถูกต้องและการสะกดชื่อภาษาต่างประเทศที่ไม่เป็นมาตรฐานใน
ระบบฐานข้อมูลภาษาไทยท้าไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ตรวจสอบได้
3. ผู้ ถูกคุมความประพฤติ ต่างด้ าวมักหลี กเลี่ ยงที่ จะเดินทางออกนอกพื้ นที่ เพื่ อมารายงานตั ว
เนื่องจากเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย จึงท้าให้ไม่ต้องการที่จะเดินทางออกจากพื้นที่อาศัยของตนเองโดย
เกรงว่าอาจถูกจับกุมระหว่างการเดินทางมารายงานตัว
คาถามจากผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมได้ซักถามเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่า
โดยปกติแล้ วจะถูกผลักดัน ออกไปหลั งจากสิ้นสุดการคุมความประพฤติโดยอัตโนมัติห รือไม่ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแล้วการที่บุคคลจะถูกผลักดันออกจากประเทศหลังจากสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับว่าในเวลาที่มีการส่งค้าฟ้องไปยังศาลนั้น พนักงานอัยการได้มีการส่งค้าฟ้องในคดีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองหรื อไม่ หากไม่ได้มีการส่งค้าฟ้องดังกล่าว ศาลก็จะไม่สามารถมี
ค้าพิพากษาเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ ท้าให้เมื่อบุคคลต่างด้าวดังกล่าวพ้นการคุมความประพฤติก็
จะไม่ถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไทย ในขณะที่หากมีค้าพิพากษากรณีเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วย
ผู้กระท้าผิดคนดังกล่าวอาจถูกน้าตัวไปยังสถานกักกันของส้านักงานต้ารวจตรวจคนเข้าเมืองหลังจากที่
ได้รับโทษทางอาญาในคดีหลักแล้ว ทั้งนี้จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า หากมีระบบงานคุมประพฤติระหว่างประเทศ
ศาลไทยอาจมีอ้ านาจในการสั่ งคุ มความประพฤติ ผู้ ก ระท้าผิ ดโดยส่ งไปให้ มี การคุ ม ความประพฤติ ณ
ประเทศภูมิล้าเนาของผู้กระท้าผิดคนดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะมีประโยชน์อย่างมากหากสามารถ
พัฒนาในระดับภูมิภาคได้ ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายส้าคัญของการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้
การดูงานสถานประกอบการที่รับผู้ถูกคุมความประพฤติต่างด้าว
ผู้เข้าอบรมและคณะได้เดินทางไปยังบริษัท อินทัชธนกร จ้ากัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
ท้ามาจากถั่วเหลือง เนื่องด้วยบริษัทดังกล่าวมีผู้ถูกคุมประพฤติต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่กระท้าความผิด
ในฐานขับรถยนต์โดยประมาท เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถานประกอบการในการ
ก้ากับดูแลและส่งเสริมผู้ถูกคุมประพฤติ โดยคณะได้รับการต้อนรับและรับฟังการบรรยายจากคุณวัฒณ์ธนากร
เมธีวัชรสิริชาติ ประธานกรรมการบริษัท
โรงงานมีพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวจ้านวนมากซึ่งทั้งหมดได้รับการว่าจ้างมาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย บริษัทเห็นถึงความส้าคัญของความเป็นอยู่ของกลุ่มพนักงานดังกล่าวจึงได้ดูแลจัดหาสวัสดิการให้
เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีแล้วก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
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ประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับลูกจ้างชาวต่างชาติในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้กับลูกจ้างของตนในหลายลักษณะ เช่น การนั่งสมาธิร่วมกันในทุกๆวันพระ
การจัดกิจกรรมท้าบุญเลี้ยงพระ การบ้าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นต้น

ในกรณีของนายเอ (นามสมมติ) เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติสัญชาติเมียนมาที่ท้างานอยู่ที่โรงงาน
ดังกล่าว เจ้าของกิจการเห็นว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนายเอไม่ได้ตั้งใจ
ให้เกิดขึ้น บริษัทจึงยินดีที่จะจ้างงานนายเอต่อไป ตลอดจนตัวนายเอเป็นพนักงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
และได้มีความประพฤติ ดีมาโดยตลอด จึงควรที่ได้รับ โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัวจากการกระท้าผิด
ดังกล่าว หลังจากที่น ายเอได้รับ ค้าพิพากษาทางบริษัทได้รับการติดต่อจากส้านักงานคุมประพฤติและ
อาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการติดตามดูแลพฤติกรรมของนายเอ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ในการให้
ความร่วมมือติดตามดูแล ตลอดจนช่วยเหลือให้จนผ่านการคุมความประพฤติไปด้วยดี
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V. การสร้างกระบวนการและกลไกสนับสนุนมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ของประเทศ CLMV
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ราชอาณาจักรกัมพูชา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมัยใหม่ของกัมพูชามีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งระบบและกระบวนยุติธรรมทางอาญาของกัมพูชามีรูปแบบดังปรากฏตามแผนภาพดังนี้

ผู้กระทา
ผิด

ตารวจ

ผู้พิพากษา
สืบสวน
(Investiga
ting
Judge)

อัยการ

ผู้พิพากษา
ตัดสิน
(Trial
Judge)

คา
พิพากษา

เพื่อสร้ างกลไกสนั บ สนุ น การบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมจาก
ประเทศกัมพูชา ได้ออกแบบแผนดังต่อไปนี้
1. การสร้างการสนับสนุนทางนโยบาย
ผู้เข้าอบรมเห็นว่า สิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้กาหนดนโยบายในประเทศ คือ การ
ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลความสาคัญของการมีมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ช่วยลดปัญหา
คนล้นคุก ทาให้การปฏิบัติงานของเรือนจามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการกระทาผิดซ้า เสริมสร้างการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ทาให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศพัฒนาทัดเทียม
นานาอารยประเทศ และการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรือนจา
2. การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อชี้แจงเหตุผลให้ระดับนโยบายทราบแล้ว ก็จะสามารถผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อ
ศึกษากฎหมายที่จาเป็น แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบัน ออกกฎหมายด้านการคุมประพฤติ ตลอดจนออก
กฎระเบียบลาดับรองที่เกี่ยวข้อง
3. การปรับปรุงโครงสร้างระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยปัจจุ บันการดูแลผู้กระทาผิดอยู่ภายใต้ กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
จัดตั้งกรมใหม่ขึ้นเพื่อทางานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ซึ่งกรมที่ผู้เข้าอบรมคิดว่ าควรมีการจัดตั้ง คือ
กรมอานวยการ สังกัดกระทรวงมหาไทย ซึ่งต้องประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ หน่วยงานบริหาร
(Department of Administration) หน่ ว ยงานด้ า นการสื บ เสาะทางสั ง คม (Department of Social
Investigation) หน่ ว ยงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Department of Information Technology)
หน่วยงานด้านการสงเคราะห์ทางสังคม (Department of Social Supports) หน่วยงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและพัฒนา (Department of International Relations and Development)
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4. ฐานข้อมูล
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นต้องสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมู ลผู้กระทาผิดของสานักงานตารวจ
แห่ งชาติ และต้องทาให้ ฐ านข้ อ มูล ส านั กงานตารวจเชื่อ มต่ อ กับฐานข้ อมูล การบริห ารผู้ กระท าผิ ด ได้
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยคณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) และสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ
มนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR) นอกจากนี้ต้องมีการออกแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านบัตร
ประจาตัวและฐานข้อมูลประชากรที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานรัฐทั้งหมด
5. ทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้น ต้องมีการสรรหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา สังคม
วิทยา อาชญาวิทยา การบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย
6. งบประมาณสนับสนุน
ต้องมีการร่างแผนงานโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนองบประมาณไปยังกระทรวงการคลังโดย
อ้างอิงจากกรมที่มีการร่างโครงสร้างขึ้น ตลอดจนการสรรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี
ภายนอก เช่น หน่วยงานด้านการพัฒนาทั้งในและนอกประเทศ
7. การเสริมสร้างความเข้าใจกับชุมชน
ต้องสรรหาความร่วมมือจากกระทรวงอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุม
ตัว ผ่านกระทรวงสารสนเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานด้าน
วิชาการ
8. จัดทาโครงการนาร่อง
ผู้เข้าอบรมเห็นว่าควรมีการริเริ่มโครงการนาร่องก่อนในพื้นที่ที่มีความเจริญ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เลือก
พื้นที่ของจังหวัดเสียมเรียบ เนื่องจากมีทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาเพียงพอ มีอาชีพรองรับผู้ที่
ได้รับการปล่อยตัว สถานที่ฝึกอาชีพ สถาบันทางศาสนา ตลอดจนหน่วยงานที่พร้อมให้ความร่วมมือ
9. แผนยุทธศาสตร์ปี 2018
เนื่องด้วยข้อจากัดทางระยะเวลา สิ่งที่จะพยายามให้มีการดาเนินการภายในปี 2018 คือ
9.1 ควรมี ก ารจั ด การสั ม มนาระดั บ ประเทศเพื่ อ พั ฒ นามาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเชิญระดับผู้บริหารของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและ ตุลาการ
นักวิชาการ และหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย โดยรับการสนับสนุนจาก JICA
9.2 จั ดตั้งหน่ ว ยงานเพื่ อ รั บ ผิ ดชอบการด าเนิน มาตรการแบบไม่ค วบคุ มตั ว ภายใต้กระทรวง
มหาดไทย การวางโครงสร้าง อัตรากาลัง ตลอดจนงบประมาณของหน่วยงาน
9.3 การศึกษากฎหมายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
9.4 จัดทาข้อมูลทางสถิติที่สนับสนุนการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและนาเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อสร้างข้อสนับสุนนทางนโยบาย
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หลังจากที่ได้มาเรียนรู้ระบบงานคุมประพฤติของประเทศไทยนั้น ผู้แทนจากประเทศลาวมองว่า
การใช้มาตรการดังกล่ าวนั้นเป็นเรื่องที่ดีและน่าส่งเสริม เนื่องจากช่วยลดงบประมาณของภาครัฐที่ใช้ใน
ระบบงานเรือนจา ลดปัญหาคนล้นคุก
กระบวนการยุติธรรมในประเทศลาว มีขั้นตอนตามแผนผังดังต่อไปนี้

Com

ประเทศลาวมีการใช้การเบี่ยงเบนคดีมิให้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมี คณะกรรมการ
หมู่บ้านที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีความผิดไม่ร้ายแรง เช่น ทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายที่ไม่บาดเจ็บสาหัส
ดื่มสุราแล้วโวยวายก่อให้เกิดความราคาญ ซึ่งกรณีดังกล่าว เมื่อเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการหมู่บ้านและคู่กรณี
ยินยอมตกลงกันได้ ก็จะทาบันทึกข้อตกลงกันเพื่อ ให้ผู้กระทาผิดปฏิบัติตาม โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้การศึกษาและอบรมสั่งสอน ทาให้ไม่มีการดาเนินคดีทางศาล ซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ก็จะช่วยลด
ปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลได้เป็นจานวนมาก แต่หากไกล่เกลี่ยแล้วคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้
นอกจากนี้ ยังมีการรอการลงโทษและการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข แต่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อ
รองรับผู้กระทาผิดในระหว่างรอการลงโทษหรือปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควบคุมสอดส่องผู้กระทาผิดในระหว่างรับโทษในชุมชน แต่จะให้หน่วยงานระดับหมู่บ้านเป็นผู้ควบคุมและ
สอดส่อง เมื่อนักโทษได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขแล้ว ในวันปล่อยตัวก็จะเชิญผู้ปกครองหรือญาติของ
ผู้กระทาผิด นายบ้าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบ้านมารับตัวที่เรือนจา พร้อมทั้งมอบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
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ซึ่งผู้ปกครองของผู้กระทาผิดและคณะกรรมการในหมู่บ้าน หัวหน้าหน่วยในหมู่บ้าน รวมถึงตารวจหมู่บ้าน
ก็จะช่วยกันติดตามดูแลในระหว่างการปล่อยตัว
เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศ
ลาว ได้ออกแบบแผนการดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูล
ปัจจุบันฐานข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกระทรวง ยังไม่มีหน่วยงานส่วนกลางที่
รวบรวมข้อมูลไว้ที่เดียว หรือเชื่อมต่อฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นเข้าด้วยกัน ผู้แทนจากลาวจะพยายาม
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางอาญา โดยเสนอกระทรวงยุติธรรมให้สั่งการแต่ละหน่วยงานให้รวบรวมข้อมูล
สถิติล่าสุดเพื่อส่งมาที่ส่วนกลาง
2. ทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนจากประเทศลาวเห็นว่า หากจะนาระบบงานคุมประพฤติไปใช้ในประเทศลาวก็ไม่มีความ
จาเป็นที่จะต้องเพิ่มบุคลากร แต่ให้ใช้บุคลากรที่มีอยู่เป็นผู้สอดส่องผู้กระทาผิด เช่น ตารวจหมู่บ้านจาก
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทาให้รัฐไม่ต้องใช้งบประมาณมาก โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุมประพฤติ
3. การดาเนินการขั้นต่อไป
ภายหลั ง จากกลั บ ประเทศภายใน 2 สั ปดาห์ ผู้ แทนจากประเทศลาวจะท ารายงานเกี่ ย วกั บ
ระบบงานคุมประพฤติว่าได้เห็นตัวอย่างของประเทศที่ได้พัฒนางานคุมประพฤติ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปไกล
กว่าลาว หลังจากนั้นจะรอติดตามผลว่ารัฐมนตรีจะมีความเห็นให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี้ ผู้แทนจะช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับเรื่องระบบงานคุมประพฤติและการใช้มาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวผ่านทางการพบปะพูดคุยต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
กระบวนการยุ ติธ รรมเมีย นมาเริ่ มต้ นเมื่ อ ผู้ กระทาผิ ด ถู ก
จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ ตารวจเจ้าของสานวนจะส่งเรื่องให้อัยการ
เพื่อส่งฟ้องคดีต่อไปยังศาล การพิพากษาคดีของศาลจะยึดสานวนที่
ได้รับจากอัยการเป็นหลัก ซึง่ ศาลอาจตัดสินให้ลงโทษผู้กระทาผิดราย
นั้นด้วยการจาคุก จะสังเกตได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเมียนมา
ขาดจุดส่งต่อระหว่างศาลกับชุมชน ยังไม่มีการนามาตรการแบบไม่
ควบคุ ม ตั ว มาใช้ เ นื่ อ งจากขาดกฎหมายที่ ร ะบุ วิ ธี ก ารควบคุ ม และ
สอดส่องผู้กระทาผิดในชุมชน และขาดหน่วยงานหลักในการดาเนิน
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ทั้งในกระบวนการก่อนมีคาพิพากษาและ
ภายหลังมีคาพิพากษา

ศาล
อัยการ

ตารวจ

คุก

ชุมชน

หน่วยงานที่ควรมีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้งานคุมประพฤติหรือมาตรการอื่นใดที่ใช้ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนเกิดขึ้นได้จริง ผู้แทน
จากประเทศเมียนมาเห็นว่า เมียนมาควรจัดตั้งกรมคุมประพฤติเพื่อมารับผิดชอบการควบคุมและสอดส่อง
ผู้กระทาผิดในชุมชนให้ปฏิบัติตามคาสั่งศาล การมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงจะทาให้ศาลสั่งใช้มาตรการ
ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือไปจากโทษปรับหรือ โทษจาคุก นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติจะประสานความ
ร่วมมือกับกรมสวัสดิการทางสังคมในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้กระทาผิด เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงตลาดแรงงานที่สุจริตให้กับผู้กระทาผิด และสาหรับผู้กระทาผิดคดียาเสพติด กรมคุมประพฤติจะ
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดาเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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เพื่อให้งานคุมประพฤติหรื อมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวสั มฤทธิ์ผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก
ประเทศเมียนมา ได้ออกแบบแผนระยะ 3 ปี ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติกฎหมาย มิติการบริการจัดการ
ผู้กระทาผิด มิติการพัฒนาบุคลากร และมิติการตระหนักรู้ของประชาชน โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ
1. สามารถบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนทีมีประสิทธิภาพ
3. ผู้กระทาผิดมีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแง่บวกหากได้รับโอกาส
4. เพื่อสังคมโดยรวมที่ดีขึ้น
เป้าหมายปีที่ 1
ยกร่างกฎหมาย

สิ่งที่จะทา

การดาเนินการ

เสนอร่างกฎหมายไปยัง ร่วมยกร่างกับ
คณะกรรมการยกร่าง ผูเ้ ชี่ยวชาญ

วิธีดาเนินมาตรการ กระบวนการยกร่าง
แบบไม่ควบคุมตัว

-ร่วมยกร่างกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลลัพธ์

กรมสวัสดิการสังคม กฎหมายงานคุม
สภาเนติฯ
ประพฤติ
ศาลสูงสุด

ได้วิธีดาเนิน
มาตรการแบบไม่
ควบคุมตัว

เจ้ า หน้ า ที่ มี ทั ก ษะ ฝึกอบรมทักษะการคุม ระดมผู้เชี่ยวชาญมา
(พคป./อ.ส.ค.)
ประพฤติให้กับ
สอนทักษะ และให้มี
เจ้าหน้าที่
การจัดฝึกอบรมทุกปี

ศาลสูงสุด

แผนการบริหาร
-กากับดูแล
จัดการผู้กระทาผิด -สนับสนุน
-บูรณาการ
-แก้ไขฟื้นฟู

รายงานรายเดือนหรือ
รายสามเดือนไปยัง
เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึก
รายงาน

กรมคุมประพฤติ

จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ผลการทดสอบก่อน
และหลังเรียน
มีการกระทาผิดซ้า
หรือไม่

เป้าหมายปีที่ 2
ทบทวนกฎหมาย
และกระบวนการ

สิ่งที่จะทา
ปรับปรุงแก้ไข

การดาเนินการ
ร่วมยกร่างกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงานรับผิดชอบ

การตระหนักรู้ของ
สาธารณะ

บริการข้อมูลให้กับ
สาธารณะ

-แจกจ่ายแผ่นพับ
-ตีพิมพ์วารสาร
-ให้ความรู้ผ่านสื่อ
-อภิปรายในสังคม

ยกระดับแผนการ
จัดการกับผู้กระทา
ผิด

พัฒนาการกากับ
ดูแล/การสนับสนุน
การแก้ไขฟื้นฟูให้มี
มาตรฐาน

ทบทวน/วิจารณ์
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ผลลัพธ์
กรมสวัสดิการสังคม กฎหมายงาน
ศาลสูงสุด
คุมประพฤติฉบับ
สภาเนติฯ
แก้ไข
กรมคุมประพฤติ
ยกระกับการรับรู้
กรมสวัสดิการสังคม ของสาธารณะ

กรมคุมประพฤติ
ทราบถึงข้อดี/
กรมสวัสดิการสังคม ข้อเสียของแผนที่
ดาเนินการอยู่

เป้าหมายปีที่ 3
การตระหนักรู้ของ
สาธารณะที่มากขึ้น

สิ่งที่จะทา
พัฒนาบริการข้อมูล
ให้กับสาธารณะ

การดาเนินการ
ทบทวน

แผนการจัดการกับ
ผู้กระทาผิด

เพิ่มช่องทางที่มี
ศึกษาเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพให้มาก
ขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลลัพธ์
กรมคุมประพฤติ
สาธารณะใช้ข้อมูล
กรมสวัสดิการสังคม ได้จริงและ
มีประสิทธิภาพ
กรมคุมประพฤติ
ทราบถึงข้อดี/
กรมสวัสดิการสังคม ข้อเสียของแผนที่
ดาเนินการอยู่

โดยสรุปแล้ว การบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของ
เมี ย นมา เมี ย นมาจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารยกร่ า งกฎหมายใหม่ ซึ่ ง กฎหมายนี้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ
กระบวนการยุ ติธ รรมของเมีย นมา แต่ยังคงเป็นการเพิ่ มช่องทางให้ กับผู้ คนในสั งคม ซึ่งการบังคับใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวจะเกิดขึ้นได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายๆ ภาคส่วน

119

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวหลายรูปแบบ ได้แก่ การรอการลงโทษ
non-custodial reform การบังคับให้การศึกษา และการบาบัดผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด และ
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการพัก การลงโทษและก่อตั้งส่วนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิดและการลดโทษ
ระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศเวียดนาม สามารถอธิบายได้ดังนี้

กระบวนการยุติธรรมของเวียดนาม ประกอบด้วยการทางานของ 2 องค์กรหลัก คือ
1) ศาล พิจารณาตัดสินโทษจาคุกหรือมาตรการทางเลือกอื่นๆ
2) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 หน้าที่ คือ
2.1 ส่วนวางแผนและกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย
- กรมบั ง คั บ คดี ต ามค าพิ พ ากษาคดี อ าญา (Criminal Sentence Execution Guideline
Department) มีหน้าที่วางนโยบายและแนวทางการดาเนินการให้กับเรือนจา
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- กรมการศึกษา แก้ไขฟื้นฟูและบูรณาการ (Education Rehabilitation and Integration
Department) มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษในเรือนจา การอภัยโทษ
และการพิจารณาปล่อยตัว
2.2 ส่วนปฏิบัติงาน ได้แก่ เรือนจา และศูนย์ฝึกเยาวชน เรือนจาจะรับนโยบายจากส่วนวางแผนและ
กาหนดนโยบาย โดยนาแนวทางมาปฏิบัติในงานการแก้ไขฟื้นฟู การอภัยโทษ และการพิจารณา
ปล่อยตัว
ในกรณีที่ศาลสั่งใช้มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก แต่ละมาตรการจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แตกต่างกันไป ดังนี้
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รับผิดชอบโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
 การรอการลงโทษโดยให้คุมประพฤติและ non-custodial reform รับผิดชอบโดย Commune
People’s Committee
 การบังคับให้การศึกษา (Compulsory Education Institution) และการบาบัดผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบาบัด (Compulsory Detoxification Centres) รับผิดชอบโดย Ministry of
Labour, Invalids and Social Affairs
เพื่อสร้ างกลไกสนั บ สนุ น การบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมจาก
ประเทศเวียดนาม ได้ออกแบบแผนการดังต่อไปนี้
1. การก่อตั้งส่วนงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดและการลดโทษ
เพื่อรองรับมาตรการพักการลงโทษ ที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ในปี 2018 ประเทศเวียดนาม
อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ตั้ ง ส่ ว นงานใหม่ เรี ย กว่ า Integration and Remission Department สั ง กั ด
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
2. การดาเนินการขั้นต่อไป
เป้าหมายระยะสั้น
- รายงานผลการเข้าร่ วมการฝึกอบรมครั้งนี้ต่อผู้ บริการระดับสู งของกระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรม ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ในประเทศเวียดนาม
- แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศ
อื่นๆ
- เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว และ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
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เป้าหมายระยะยาว
- แก้ไขกฎหมาย
- เสนอต่อรัฐบาลให้มีการใช้การคุมประพฤติอย่างจริงจัง
- การจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนให้มีความเป็นมืออาชีพ
และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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VI. อภิปรายผลและประโยชน์ที่ได้รับ
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อภิปรายผล
1. เปรียบเทียบรูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศ CLMV
จากการนาเสนอรูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV พบว่า
สถานะการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของทั้ง 4 ประเทศ มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี้
1.1 มีกฎหมายรองรับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในฐานะโทษทางเลือกหรือโทษเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาของกัมพูชา ลาว เมีย นมา และเวียดนามได้เปิดช่องให้ศาลพิจารณา
ใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวเป็นโทษทางเลือกหรือโทษเพิ่มเติมแทนการใช้โทษจาคุก อาทิ
ราชอาณาจั กรกั มพูช า มีการใช้การปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิ ดในชุ มชนในหลายขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม เช่น การปล่อยตัวผู้ต้องหาในขั้นตอนการสืบสวน การรอการลงโทษโดยอาจให้
คุมประพฤติร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ การพักการลงโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ กัมพูชาเพิ่งมีการแก้กฎหมายโดย
เพิ่มทางเลือกในการลงโทษให้แก่ศาล คือ การว่ากล่าวตักเตือน และการทางานบริการสังคมโดยผู้กระทา
ผิดต้องให้ความยินยอม
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ส าหรั บ มาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ที่ ร ะบุ ใ น
ประมวลกฎหมายอาญาของลาว ได้แก่ การตักเตือน การอบรมสั่งสอนและหักรายได้บางส่วน การทางาน
บริการสังคม การรอการลงโทษ การคุมขังในบ้าน และการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไข
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในเมียนมามีค่อนข้างจ ากัด
ได้แก่ การปล่อยตัวร่วมกับตักเตือน และการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคุมประพฤติ
สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวียดนาม มีมาตรการแบบไม่ควบคุม ตัว ในรูปแบบการหั ก รายได้
บางส่วนเข้ารัฐร่วมกับการควบคุมดูแลโดยหมู่บ้าน การรอการลงโทษโดยอาจให้คุมประพฤติร่ว มด้ว ย
หรือไม่ก็ได้ และอยู่ระหว่างการเตรียมออกกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษ
1.2 การคุมประพฤติเป็นเงื่อนไขของการรอการลงโทษ
การคุมประพฤติของประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เป็นเงื่อนไขของการรอการลงโทษ
ในขณะที่เมียนมาเรียกมาตรการนี้ว่า การปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของผู้ที่ศาล
อาจให้คุมประพฤติแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น กัมพูชาต้องเป็นโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี
ลาวต้องเป็นความผิดครั้งแรกและโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี เมียนมาต้องเป็นความผิดครั้งแรกและโทษจาคุก
ไม่เกิน 7 ปี และเวียดนามต้องเป็นโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
1.3 การทางานบริการสังคม
มีเพียงกัมพูชาและลาวเท่านั้นระบุการทางานบริการสังคมไว้ในประมวลกฎหมายอาญาใน
ฐานะโทษทางเลือก โดยผู้กระทาผิดที่ศาลอาจสั่ งให้ทางานบริการสังคมได้ต้องมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาการทางานบริการสังคมของกัมพูชาอยู่ที่ 30-200 ชั่วโมง ในขณะของลาวอยู่ที่ 60-720 ชั่วโมง
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Country

Diversion

Presentencing

Sentencing Stage

Released
Reprimand
under
investigation

Cambodia1







Re-education
w/o deprivation
of liberty

โปรแกรม การ
โทษจาคุก <3 ปี
หันเหคดี สอดส่อง
ได้เยียวยาความ
สาหรับ
โดยตุลาการ เสียหายแล้ว
ผู้กระทา
ผิดเยาวชน
ที่สารภาพ

Community
Service

Suspended
sentence





โทษจาคุก < 3ปี
ตั้งแต่ 30-200 ชม.
ภายใน 1 ปี
ต้องได้รับความ
ยินยอม

โทษปรับและ
จาคุก < 5ปี
ไม่กระทาผิดใน
5 ปีที่ผ่านมา


ถ้าโทษ
เล็กน้อย
ศาล
สามารถส่ง
ตัวไปให้
ผู้ใหญ่บ้าน
อบรมสั่ง
สอนได้


public
criticism

Area
Limitation

Day
Release


โทษจาคุก 6 เดือน –
5 ปี Probation
period: 1-3 ปี

โทษจาคุก <6
เดือน
ไปทางาน ฝึก
อาชีพ หาหมอ

อัยการจะมอบหมาย
ให้ตารวจท้องที่
คณะกรรมการชุมชน
เจ้าหน้าที่ด้าน
การศึกษาควบคุม
สอดส่อง

อัยการเป็นผู้
กาหนดประเภท
งานและให้ legal
person ดูแลการ
ทางานบริการสังคม
Lao PDR2

Suspended
sentence w/
probation


อัยการ
รับผิดชอบ
ควบคุม
สอดส่อง

Sentence
served in
installment


House
Arrest


โทษจาคุก <1 ปี โทษจาคุก 6
จาคุกครั้งละ
เดือน ถึง 5 ปี
อย่างน้อย 1
เดือน รวมแล้ว
ไม่เกิน 2 ปี
มีค.จาเป็นมาก
เรื่องครอบครัว
เจ็บป่วย

Post sentencing
Stage
Parole

รับโทษแล้ว ½ ถ้า
โทษ <1 ปี หรือ
2/3 ในกรณีอื่น
หรือ 20 ปี ถ้าจาคุก
ตลอดชีวิต
ระยะเวลาพักโทษ
ต้องไม่เกินกว่าโทษ
ที่เหลือ

ควบคุมสอดส่อง
โดยอัยการ













5-20% ของ
เงินเดือนถูกหักเพื่อ
จ่ายให้รัฐระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี

Working for the
public
แทนโทษปรับหรือ
จาคุก < 3 ปี
ตั้งแต่ 60-720 ชม.
ต้องได้รับความ
ยินยอม

โทษที่รอการ
ลงโทษได้ คือ
จาคุก <3 ปี โทษ
อบรมสั่งสอน
โทษปรับ
ระยะเวลารอการ
ลงโทษ คือ 5 ปี

ห้ามออก
นอกบ้าน
สั่งได้ไม่
เกิน 6
เดือน

ต้องติดคุกก่อน
คุมขังในบ้าน
ไม่เกิน 5 ปี
นับจากวัน
ได้รับปล่อยตัว

Conditional
liberation before
tem
- รับโทษแล้ว ½ ถ้า
< 18 ปี,
- 2/3 กรณีผู้ใหญ่
- จาคุกมาแล้ว 15
ปี กรณีจาคุกตลอด
ชีวิต
อยู่ในความดูแลของ
หัวหน้าหมู่บ้าน

หน่วยงานบังคับคดี
ท้องที่ดูแลการเก็บ
เงิน

หมู่บ้านคอย
ควบคุมสอดส่อง

1

หมู่บ้านคอย
ควบคุม
สอดส่อง

Prosecutor is primary agency who implements the court decision
Responsible Agency: The Prison and Rehabilitation Police Department, Ministry of Public Security. The community police and district police are responsible for guideline and monitor. The
village administration, social organizations, mass organization are responsible for warning, rehabilitation and close looking after offenders.
2
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Country

Diversion

Presentencing

Sentencing Stage

Released
Reprimand
under
investigation

Myanmar3





Re-education
w/o deprivation
of liberty

Community
Service

Suspended
sentence

Release with
admonition
เป็นความผิดครั้ง
แรก ลักทรัพย์
ฉ้อโกงทรัพย์
หรือความผิดอื่น
ใดที่มีโทษจาคุก
ไม่เกิน 2 ปี
Vietnam4

4

Area
Limitation

Day
Release

Sentence
served in
installment

House
Arrest

เป็นความผิดครั้งแรก
ถ้าอายุ > 21 ปี ต้องมี
โทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี
ถ้า < 21 ปี หรือเป็น
หญิง โทษสูงสุดต้อง
ไม่ใช่โทษประหาร
Probation period: 3
ปี
ต้องมีผู้ค้าประกันด้วย

Non-custodial
reform
โทษจาคุก <3, < 7
ปี มีงานทา ทีอ่ ยู่เป็น
หลักแหล่ง
5-20% ของเงินเดือน
ถูกหักเพือ่ จ่ายให้รัฐ
ระยะเวลา 6 เดือน-3
ปี
ควบคุมสอดส่องโดย
ครอบครัว, CPC
หน่วยงานบังคับคดี
ท้องที่ดูแลการเก็บ
เงิน

3

Suspended
sentence w/
probation


Post sentencing
Stage
Parole





โทษจาคุก < 3 ปี โทษจาคุก < 3 ปี
Probation period:
1-5 ปี
ควบคุมดูแลโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และตารวจท้องถิ่น

ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิดในชุมชน ศาลจึงไม่สั่งให้ใช้การคุมประพฤติ
Responsible Agency: Criminal sentence enforcement agency of the district (district police). The commune people’s committee
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ความผิดครั้งแรก
จาคุกมาแล้ว ½
ของโทษทั้งหมด
อยู่ในความดูแลของ
CPC และตารวจ
ท้องที่

1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการแบบไม่ควบคุม ตัวในประเทศ CLMV มีความหลากหลาย
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ก) กลุ่มประเทศที่ดาเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กัมพูชา โดยกรมอัยการและ
คดี อ าญา (Prosecution and Criminal Affairs Department) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการ
ควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิดในชุมชน ได้แก่ การรอการลงโทษโดยให้คุมประพฤติ
การทางานบริการสังคม การปล่อยตัวจากเรือนจาชั่วคราว และการแบ่งระยะเวลาจาคุก
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ขาดบุ ค ลากรหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ก รมอั ย การสามารถมอบหมายให้
ควบคุมดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติได้ ศาลจึงไม่สามารถสั่งใช้มาตรการดังกล่าวได้
ข) กลุ่มประเทศที่ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้แก่ ลาวและเวียดนาม ในลาวผู้ที่ศาลให้รอการลงโทษและนักโทษที่ได้รับการปล่อย
ตัวอย่างมีเงื่อนไข จะถูกกากับดูแลโดยตารวจหมู่บ้านหรือตารวจเขต และมีหมู่บ้านคอย
ตักเตือนและแก้ไขฟื้น ฟู เช่นเดียวกับเวียดนาม คณะกรรมการหมู่บ้าน (Commune
People’s Committee - CPC) ร่วมกับตารวจท้องที่จะมอบหมายองค์กรในท้องที่หรือ
บุคคลเพื่อทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่องผู้รอการลงโทษโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติ ผู้ที่
ศาลใช้ non-custodial reform และผู้ได้รับการพักการลงโทษ
ค) กลุ่มประเทศที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ เมียนมา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญากาหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่ในความดูแลของผู้ค้าประกัน
ซึ่งมักเป็นผู้อาวุโสของหมู่บ้าน สมาชิกครอบครัว หรือญาติพี่น้องของผู้กระทาผิด โดย
ต้องปรากฏตัว ต่อศาลและวางเงินเพื่อรับประกันว่าผู้ กระทาผิ ดจะไม่ล ะเมิดเงื่ อ นไข
อย่างไรก็ตาม อานาจหน้าที่ของผู้ค้าประกันไม่ได้ถูกระบุไว้ ในกฎหมาย แต่จะกล่าวถึงไว้
ในเงื่อนไขการปล่อยตัวเพียงกว้างๆ เท่านั้น
1.5 การนาไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
แม้ว่าทั้ง 4 ประเทศจะให้อานาจศาลสั่งใช้การคุมประพฤติ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว กัมพูชาและ
เมียนมายังไม่เคยมีการบังคับใช้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายลาดับรองที่กาหนดวิธีการคุมความประพฤติ หรือ
วิธีการแก้ไขฟื้นฟูระหว่างถูกคุมความประพฤติ อีกทั้งไม่มีหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบการควบคุมและ
สอดส่องผู้กระทาผิดในชุมชน สาหรับลาวและเวียดนาม มีการสั่งใช้การคุ มประพฤติแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
การให้หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดส่องความประพฤติผู้ กระทาผิดที่รอการลงโทษ อย่างไร
ก็ตาม เจ้าหน้าที่หรือบุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้ผ่านการฝึก อบรมด้านความรู้และทักษะในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทา
ผิ ด อีกทั้งมี ภ าระงานด้านอื่น ด้ว ย จึ งทาให้ ไม่ส ามารถควบคุม และสอดส่ องผู้ กระทาผิ ดในชุ มชนได้ มี
ประสิทธิภาพมากนัก
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2. ความท้าทาย
ความท้าทายในการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศ CLMV ค่อนข้างคล้ายคลึง
กัน แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
- ขาดกลไกหรือแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินมาตรการดังกล่าว
- ขาดหน่วยงานรองรับและบุคลากร
- ทัศนคติและความเข้าใจของประชาชนต่อมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
- การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ตารางที่ 3 ประเด็นความท้าทายต่อการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศ CLMV
ความท้าทาย
กัมพูชา
มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว แต่ศาลไม่สั่งใช้
x
กฎหมายไม่ได้ระบุวิธีการในการคุมความประพฤติ
x
ไม่มีกลไกควบคุมสอดส่องผู้กระทาผิดในชุมชน
x
ไม่มีหน่วยงานรองรับ
x
ไม่มีงบประมาณ
x
ไม่มีบุคลากร
x
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไม่เข้าใจ
x
มาตรการทางเลือก
ประชาชนสนับสนุนการลงโทษจาคุกเพราะมองว่าสาสมกับ
x
ความผิด
ประชาชนไม่ยอมรับผู้กระทาผิด
ผู้กระทาผิดไม่มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หาตัวไม่พบ
ผู้ควบคุมสอดส่องไม่กล้าดาเนินการ กรณีผิดเงื่อนไข หรือจะ
ดาเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การตักเตือน
หรือปรับเท่านั้น

ลาว
x
x
x
x

เมียนมา เวียดนาม
x
x
x
x
x
x

3. การสร้างกลไกสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
คณะผู้แทนจากราชอาณาจั กรกัมพูชาเห็นว่า ปัจจัยสาคัญของการก่อตั้งหน่วยงานด้านการ
คุมประพฤติ คือ การให้ผู้กาหนดนโยบายเข้าใจความสาคัญของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ซึ่งในกรณีของกัมพูชาจะสามารถเกิดขึ้นได้หากมีการพูดคุยในระดับสูงนาโดยการนาของ
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การ JICA สหประชาชาติ หรือผู้แทนรัฐบาลไทย ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบ
ของการสัมมนาทางวิชาการ ที่ท้ายที่สุดอาจนามาสู่การดาเนินโครงการนาร่องในพื้นที่จังหวัดที่สาคัญ เช่น
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x
x
x

เสียมเรียบ เนื่องจากจังหวัดดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานและมีหน่วยงานราชการและเอกชนประจาอยู่
จานวนมาก อันจักเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งความร่วมมือในโครงการนาร่อง
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสรุปว่า ประเทศลาวยั งมีประชากรใน
เรือนจายังไม่มาก และยัง ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ตลอดจนใน
ปัจจุบัน “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนในลาวก็มีบทบาทในการดู แลผู้กระทาผิดที่พ้น
โทษ ดังนั้ น แผนการที่คณะผู้ แทนจากลาวสามารถดาเนินการได้ คือ การรายงานไปยังผู้ บังคับบัญชา
ระดับสูงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และอาจจาเป็นที่ต้องให้มีการพูดคุยจากหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อ
ผลักดันให้มีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ข้อสรุปว่า แม้ว่าเมียนมาจะใช้มาตรการแบบไม่
ควบคุมตัวและการติด ตามสงเคราะห์แล้ว แต่ก็จะมีใช้เฉพาะผู้กระทาผิดที่เป็นเด็ก เท่านั้น การบังคับใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว กับผู้กระทาผิดผู้ใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของเมียนมา ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเมียนมาได้ออกแบบแผนระยะ 3 ปี ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติกฎหมาย มิติการ
บริการจัดการผู้กระทาผิด มิติการพัฒนาบุคลากร และมิติการตระหนักรู้ของประชาชน โดยเห็นว่าเมียนมา
จาเป็นต้องมีการยกร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับกระบวนการยุติธรรมของเมียนมา แต่
ยังคงเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้คนในสังคม และการบังคับใช้มาตรการแบบไม่ค วบคุมตัวจะเกิดขึ้นได้
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายๆ ภาคส่วน
ผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีข้อสังเกตว่า แม้ปัจจุบันเวียดนามมีกรอบกฎหมาย
เรื่องมาตรการลงโทษแบบ non-custodial reform แต่ก็ยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเนื่องจาก
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่น ปัจจุบันรัฐบาลกลางกาลังดาเนินการ
เพื่อให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษและจัดกรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งแผนการดาเนินงานที่
ผู้แทนจากเวียดนามจะดาเนินการหลังจากการอบรม คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับข้อดีและผลเชิงบวกในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
สรุป
การฝึกอบรมนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสให้ กรมคุมประพฤติไทยมีบทบาทในฐานะผู้นาระดั บอนุ
ภูมิภาคด้านการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวแล้ว ยังเป็นเวทีให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ
และการปฏิบัติ งานที่ทาให้เห็นช่องทางการดาเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่จะต้องช่วยกันแก้ไข
เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV สามารถพัฒนาระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งท้ายที่สุดจะยัง
ประโยชน์แก่งานคุมประพฤติทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
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VII. ภาคผนวก
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การประเมินผล
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร The Third Country Training Programme for Development of
Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries จัดขึ้นระหว่างวันที่
14 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดการบังคับใช้มาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
วิธีการประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินโดยผู้เข้ารับ การฝึ กอบรม โดยใช้แบบประเมินตามรูปแบบขององค์การความ
ร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) เมื่อสิ้นสุดแต่ละวิชาและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
1.1 การประเมินรายวิชา (Course Evaluation) ประกอบด้วย
 ความมีประสิทธิภาพ เป็นการประเมินระดับความเข้าใจของผู้เรียน
 ความมีประสิทธิผล เป็นการประเมินด้านความพร้อม
 ความเหมาะสมและความรู้ของวิทยากร
 ความคาดหวังในการนาไปใช้ เป็นการประเมินความเกี่ยวข้องของรายวิชากับการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน
1.2 การประเมินภาพรวมของการฝึกอบรม (Overall Evaluation) ประกอบด้วย
 ความเกี่ยวข้องกับนโยบายและความต้องการของประเทศ
 การบรรลุวัตถุประสงค์
 ความมีประสิทธิผล
 การนาไปใช้ประโยชน์
 ความยั่งยืน
2. การประเมินโดยผู้จัดการฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึ ก อบรม (Evaluating the Learning of Participants by the Implementing Agency) โดยสั ง เกต
ระหว่างการฝึกอบรม
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.1 ผลการประเมินรายวิชา (Course Evaluation)
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การ
นาไปใช้

สถานที่

ระยะเวลา

วิทยากร

หัวข้อการบรรยาย

ความมี
ประโยชน์

ความเข้าใจ

ตารางที่ 1 แสดงผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิชาต่างๆ ในด้านความเข้าใจเนื้อหา ความ
เหมาะสมของวิทยากร ระยะเวลาในการบรรยาย และการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการของการปฎิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน
ความสาคัญของข้อกาหนดโตเกียวในการใช้มาตรการ
90% 91.67% 95% 90.4% 89.6% 90.83%
แบบไม่ควบคุมตัวปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
รูปแบบมาตรการทางเลือกแทนการจาคุกในเรือนจา
90.83% 92.5% 94.17% 89.17% 88.8% 89.17%
วัตถุประสงค์ 2 เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของการนาการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนมาใช้
ประโยชน์ของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวปฏิบัติต่อ
89.17% 90.83% 90.83% 84.8% 88% 85%
ผู้กระทาผิด
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียน
88% 88.8% 89.6% 86.4% 87.2% 83.2%
แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบสหประชาชาติ 2030
88.57% 92.86% 92.85% 92.5% 87.5%
และบทบาทการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนของญี่ปุ่น

90%

วัตถุประสงค์ 3 เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบคุมประพฤติในประเทศไทยในฐานะกรณีศึกษา
ภาพรวมงานคุมประพฤติไทย
88.8% 89.6% 92.8% 91.2% 91.67% 88%
พัฒนาการระบบคุมประพฤติประเทศไทย
ภารกิจกรมคุมประพฤติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดในระบบบังคับบาบัด
การแสวงหาข้อเท็จจริง
การควบคุมและสอดส่อง
การแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
งานกิจกรรมชุมชน
ศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสาคร

91.25% 93.75% 96.25% 89.33% 90.67% 92%
92.5% 92.5% 96.25% 87.5% 89.33% 85.33%
92.5%
92.5%
93.75%
92%
94.29%
93.33%
92.38%

92.5%
87.5%
93.75%
90%
90.49%
92.38%
85.71%

95%
90%
96.25%
92.5%
87.62%
87.61%
86.67%

85%
90%
87.5%
89.33%
94.28%
94.28%
93.33%

88.75%
90.62%
88.75%
90%
97.14%
95.29%
94.28%

90%
92.5%
92.5%
90.67%
89.52%
90.47%
86.32%

วัตถุประสงค์ 4 เพื่อให้อภิปรายถึงปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในแต่ละประเทศ
การอภิปรายรูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่
90% 90.53% 89.47% 91.11% 92.22% 89.47%
เหมาะสมในแต่ละประเทศ
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาของแต่ละรายวิชาได้เป็นอย่างดี
โดยสามลาดับแรกของวิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยของการประเมินสูงสุด ได้แก่
ลาดับที่ 1 ภาพรวมของงานคุมประพฤติไทย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.21
ลาดับที่ 2 การแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทาผิด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.08
ลาดับที่ 3 มีสามหัวข้อการบรรยายที่ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 91 ได้แก่
- แผนการพัฒนาอย่างยั่ งยืนภายใต้กรอบสหประชาชาติ 2030 และบทบาทของการ
แก้ไขฟื้นฟูในชุมชนของประเทศญี่ปุ่น
- ความสาคัญของข้อกาหนดโตเกียวในการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวปฏิบัติต่ อ
ผู้กระทาผิด
- รูปแบบของมาตรการทางเลือกแทนการจาคุกในเรือนจา
ซึ่งกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ยังเป็นกลุ่มวิชาที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละหัวข้อ
ของการประเมิน ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ “การแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทาผิด” ได้ระดับความมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93.75 และระดับความคาดหมายในการนาไปใช้ร้อยละ 92.50 และการบรรยาย
หัวข้อ“ภาพรวมของงานคุมประพฤติไทย” มีระดับความมีประสิทธิผลรวมเฉลี่ยร้อยละ 92.40 จะเห็นได้ว่า
คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาสูงกว่าร้อยละ 85 ทาให้เชื่อได้ว่าในภาพรวมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจใน
เนื้อหาและเห็นว่าวิชาต่างๆ มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
การศึ ก ษาดู ง านใน 3 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด เชี ย งราย และจั ง หวั ด
สมุทรสาครมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 91.41 และมีคะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินสูงกว่าร้อยละ 85 จึง
เห็นได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าการศึกษาดูงานที่จัดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์
เมื่อวิเคราะห์จากคะแนนข้างต้น ประเด็นที่ผู้จัดการฝึกอบรมควรพิจารณาเพื่อพัฒนาการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่อไป ได้แก่
- การจัดสมดุลย์ของระยะเวลาและเนื้อหา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมและ
ตรงตามกาหนดการที่วางไว้
- การอภิปรายกลุ่ม ควรมีการจัดแบ่งเวลาสาหรับการสรุปเนื้อหาที่ได้มีการอภิปรายเพื่อให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้รวบยอดที่ครบถ้วน
อย่างไรก็ดี ข้อกังวลด้านเวลาที่ปรากฏในแบบประเมินแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
ความสนใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมและประสงค์ที่จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่
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1.2 ผลการประเมินภาพรวมของการฝึกอบรม (Overall Evaluation)
ตารางที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านความเกี่ยวข้อง
ประสิทธิผล ผลที่ได้รับ และความยั่งยืน
ความเกี่ยวข้อง
1) มีความเกีย่ วข้องกับนโยบายของประเทศและสิ่งที่ประเทศให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก
2) เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวข้องกับความต้องการของประเทศ
3) ความเหมาะสมของประเทศที่จัดการฝึกอบรม
4) ความเหมาะสมของหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม
ประสิทธิภาพ
1) บรรลุวัตถุประสงค์
ประสิทธิผล
1) รายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2) สถานที่ศึกษาดูงานเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3) การบริหารเวลา
4) ระยะเวลาการฝึกอบรม
5) ระยะเวลา
5.1) การบรรยาย
5.2) การอภิปราย
5.3) การฝึกปฏิบัติ
5.4) การศึกษาดูงาน
6) รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
7) เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีประโยชน์
8) ความพร้อมของการจัดการฝึกอบรม
9) สถานที่จัดการฝึกอบรม
ผลที่ได้รับ
1) ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับงานที่หน้าที่รับผิดชอบ
2) ระดับการนาไปใช้
ความยั่งยืน
1) ประสงค์ให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้จัดการฝึกอบรมในปีต่อไป
2) ความเป็นไปได้ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อดาเนินกิจกรรม
3) ความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนเพื่อจัดกิจกรรม
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85.88%
91.76%
85.88%
92.94%
90.59%
87.09%
89.41%
84.71%
82.35%
87.06%
82.35%
83.55%
89.41%
88.24%
87.06%
84.71%
90.59%
87.06%
87.06%
85%
69.33%
83.08%

จากตารางที่ 2 พบว่า หลักสูตรนี้ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 86.43 โดยสามารถแบ่งพิจารณา
ในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
ด้านความเกี่ยวข้อง ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 90 ว่าเนื้อหาของการฝึกอบรมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมในการจัดการฝึ ก อบรม
ในขณะที่เห็นร่วมกันร้อยละ 85.88 ว่าประเด็นของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวถือเป็นวาระสาคัญใน
ลาดับต้นๆ ด้านนโยบายของประเทศ
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเห็นพ้องกันเฉลี่ยร้อยละ 90.59 ว่าการฝึกอบรมครั้ งนี้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ในหลักการ ความสาคัญของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
และการใช้ชุมชนในแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดได้อย่างดี
ด้านความมีประสิทธิผล เป็นการวัดระดับของวิธีการนาเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ระยะเวลาของ
แต่กิจกรรมและสถานที่จัดการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมให้คะแนนเฉลี่ยในประเด็นส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ
85 ยกเว้นในประเด็นการระยะเวลาการจัดฝึกอบรมและระยะเวลากิจกรรมการอภิปรายที่ได้คะแนนร้อย
ละ 82.35 สาหรับความเหมาะสมของสถานที่จัดการฝึกอบรมได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 90.59
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวโยงขององค์ความรู้ที่นาเสนอกับสายงานที่
รับผิดชอบและระดับของความคาดหวังในนาองค์ความรู้ไปใช้ ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 87.06 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องอย่างสูงกับงานที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับผิดชอบและมีแนวโน้มสูงที่จะ
สามารถนาไปปรับใช้ที่ประเทศตนเองได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเห็นว่า วิธีที่ตนเองสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอด
แก่องค์กรได้อย่างง่ายที่สุดคือ การรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ร้อยละ 42.86 ลาดับถัด
มา คือ ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมองค์กรที่ร้อยละ 28.57 นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังแสดงความเห็น
เกี่ยวกับอุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศตนเองที่สาคัญลาดับแรก คือ การขาดผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศและการขาดงบประมาณ และในลาดับรองลงมาคือการขาดสื่อทางเทคนิค เช่น คู่มือหรือ
หนังสือเฉพาะทาง
ด้านความยั่ งยื น ของผลการฝึ ก อบรม ร้อยละ 85 ของผู้ เข้าฝึ ก อบรมส่ ว นใหญ่เชื่ อว่ ารั ฐ บาล
ประเทศของตนจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ต่อไป อย่างไรก็ดีร้อยละ 42.86 ของผู้เข้า
อบรมมีความเห็นอย่างเป็นกลางว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านนโยบายนิติบัญญัติใน
การส่งเสริมงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาผิดในชุมชน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เชื่อว่า
หน่ ว ยงานที่จ ะสามารถสานต่อและสนั บสนุนเพื่อก่อ ให้ เกิด การใช้มาตรการแบบไม่ ควบคุมตัว ได้แก่
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น
องค์การความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA)
จากผลการประเมินภาพรวมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าหลักสูตรนี้ดาเนินการได้
ตรงตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ และสามารถนาไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงานในประเทศของตน
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อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ผู้จัดโครงการจะต้องคานึงต่อไป คือ การสรรหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ
โดยเฉพาะในระดับนานาชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้น ตลอดจนต่อยอดความร่วมมือ
ดังกล่าวเพื่อยกระดับความยั่งยืนของผลการฝึกอบรมที่ควรดาเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในประเทศ
ของผู้เข้าฝึกอบรม อาทิ การสร้างเวทีในการหารือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้รัฐบาลของกลุ่มประเทศ CLMV ให้
การสนับสนุนการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนอย่างแท้จริง
2. การประเมินโดยผู้จัดการฝึกอบรม
2.1 จานวนและระดับของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมใน
กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศละ 5 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนงานของกรมคุมประพฤติประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจากัดด้านเวลาและช่องทางในการติดต่อทาให้ได้จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ตรงตาม
เป้าในกรณีของผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้ผู้แทนเพียง 2 คน นอกจากนี้ระดับของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อก็ไม่ใช่ระดับสูงตามที่กาหนดไว้ทั้งหมด
2.2 ความขัดข้องด้านอุปกรณ์แปลภาษาและความเชี่ยวชาญของล่ามแปลภาษา
เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความเข้าใจภาษาอั งกฤษไม่เท่ากัน ผู้จัดการฝึกอบรมจึงจัด
จ้างระบบตู้แปลภาษาทั้ง 4 ภาษาของประเทศผู้เข้าอบรมและภาษาอังกฤษ เพื่อให้การบรรยายเป็นไปได้
โดยรวดเร็ วขึ้น อย่ างไรก็ดี อาจมีข้อขัดข้องทางด้านอุปกรณ์บ้าง ตลอดจนล่ ามแปลภาษาไม่ได้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานคุมประพฤติโดยเฉพาะจึงทาให้การแปลในบางส่วนต้องมีการขยายความเป็น
พิเศษ
2.3 การสนับสนุนจากสถาบัน UNAFEI
กรมคุมประพฤติได้รับความร่วมมือจากสถาบัน UNAFEI ในการให้ความช่วยเหลือดาเนินการ
อภิปรายกลุ่ม และให้ความรู้จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจน
ช่วยอานวยให้การอภิปรายกลุ่มของแต่ละประเทศดาเนินไปอย่างต้องตรงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
มากยิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การจั ด การฝึ ก อบรมในปี ต่ อ ไปได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 ด้านเนื้อหา
- ควรมีการนาเสนอเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนจาก
มุมมองระหว่างประเทศมากขึ้น
- ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมได้ ส อบถามกับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้ นที่
โดยตรง
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- เนื้อหาการบรรยายที่ควรจัดให้มีในการฝึกอบรมต่อไป อาทิ การฝึกอบรมพนั กงานคุม
ประพฤติและลักษณะเนื้อหาที่ใช้ กรณีศึกษาในงานคุมประพฤติ การสร้างแรงขับเคลื่อน
จากภาครัฐ รวมถึงการแสดงบทบาทสมมติด้านงานคุมประพฤติ เป็นต้น
3.2 ด้ า นสื่ อ การอบรม ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเห็ น ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง หากมี ก ารแปล
powerpoint การนาเสนอเป็นภาษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงแจกเนื้อหาคาบรรยายด้วยจะช่วยให้
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเนื้อหาไปทบทวนได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
3.3 ด้านการจัดการ
- สถานที่ฝึกอบรมควรอยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวก
- ควรจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อทาให้สามารถหาข้อมูล จากประเทศ
ตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ควรทบทวนคุณภาพล่ามภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้
ดียิ่งขึ้น
3.4 ด้ า นกลุ่ ม เป้ า หมาย ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รครั้ ง ต่ อ ไปควรเป็ น บุ ค ลากรที่ผ่ าน
หลักสูตรแรก
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ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น
หลักการและเหตุผล :
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อบริหารจัดการผู้กระทาผิด อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกฎหมายและวิธีปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งแม้ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วน
ใหญ่มีร ะบบงานที่ชัดเจน (มีกฎหมายรองรับ มีห น่ว ยงานรับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ) แต่บาง
ประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนา (ยังไม่มีระบบที่เป็นทางการ แม้มีกฎหมายรองรับ) ได้แก่ กลุ่มประเทศ
CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวีย ดนาม) จึ ง เป็ น ความท้ า ทายส าหรับ ประเทศสมาชิก อาเซี ยนที่ จ ะต้อง
พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันและสามารถการบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อบริหารจัดการผู้กระทาผิดร่วมกันได้
กรมคุมประพฤติได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ ประเทศสมาชิ ก อาเซีย นและภาคี บวกสาม ได้แก่ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุม
เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นบวกสาม (ASEAN Plus Three Senior Officers’ Meeting: SOM) ของการ
ประชุ ม ครั้ ง นี้ ได้ มี ม ติ รั บ รอง “Roadmap For ASEAN Plus Three Probation and Non-custodial
Measures” เพื่ออานวยการให้หน่วยงานด้านการคุมประพฤติในภูมิภาคอาเซียนบวกสามประสานงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และลดความเลื่อมล้าด้านความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิก
เพื่อเป็ น การขับ เลื่ อนตาม Roadmap ดังกล่ าว กรมคุมประพฤติ ร่ว มกับ กรมความร่ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศ และองค์ ก ร JICA จึ ง ก าหนดจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร Third Country Training
Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of
Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนในประเทศของตนและยกระดับให้สามารถ
เชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV เห็นถึงความสาคัญของการนาการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนมาใช้
๒. เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบคุมประพฤติในประเทศไทยใน
ฐานะกรณีศึกษา
๓. เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิ ดในชุมชนในประเทศของตนและ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : วันที่ ๑๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สถานที่ดาเนินโครงการ : กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
งบประมาณดาเนินการ : จากงบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และงบขององค์กร JICA รวมทั้งสิ้น
๒,๕๕๕,๙๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้รับทุน) จานวน ๘๗๘,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน ๑,๖๗๗,๙๕๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย : รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมของ
กลุ่มประเทศ CLMV
๒. ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของกรมคุมประพฤติ
๓. วิทยากรไทยและต่างประเทศ
๔. เจ้าหน้าที่โครงการ
๕. ผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศ

จานวน ๒๐ คน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๕ คน
๑๕ คน
๕ คน
๓ คน

รูปแบบการดาเนินโครงการ :
ฝึกอบรม รวม ๑๑ วัน กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย
๑. การบรรยาย
จานวน ๑๙ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒. การอภิปราย (๔ คน)
จานวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๓. การแบ่งกลุ่มอภิปราย (๔ กลุ่ม)
จานวน ๖ ชั่วโมง
๔. การนาเสนอ (กลุ่มประเทศ CLMV)
จานวน ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๕. การศึกษาดูงาน (๓ แห่ง)
จานวน ๒๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. กลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนในประเทศของตนและนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มประเทศ CLMV สามารถบูรณาการการทางานและเชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นต่อไปในอนาคต
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นายพยนต์ สินธุนาวา
๒. นางสาวธฤตา แกล้วกล้า
๓. นายชนาพัทร์ มณีดุลย์
๔. นางสาวณัฐินี ณ เชียงใหม่
๕. นายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล
๖. นางสาวอัญมณี ตันรัตนะ
๗. นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
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ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากต่างประเทศเดินทางถึงประเทศไทย

สถานที่

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สถานที่
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
กรุงเทพมหานคร
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. พิธีเปิด
กล่าวต้อนรับ โดย
- Mr. Hiroo Tanaka หัวหน้าคณะผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น
- นายไพศาล หรูพาณิชย์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กล่าวเปิดโดย นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “ความสาคัญของข้อกาหนดโตเกียวในการใช้
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด”
โดย นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “รูปแบบมาตรการทางเลือกแทนการจาคุกใน
เรือนจา”
โดย ดร. นัทธี จิตสว่าง รองผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การอภิปราย เรื่อง “ประโยชน์ของการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด”
โดย พลตารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด
ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจากองผู้ช่วยผู้
พิพากษาศาลฎีกา
รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม
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๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. งานเลี้ยงต้อนรับ
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมงานคุมประพฤติไทย”
โดย พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียน”
โดย นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การนาเสนอ เรื่อง “รูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เป็นไปได้ใน
กลุ่มประเทศ CLMV”
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การนาเสนอ เรื่อง “รูปแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่เป็นไปได้ใน
กลุ่มประเทศ CLMV” (ต่อ)
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม

สถานที่
กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สถานที่
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
กรุงเทพมหานคร
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบสหประชาชาติ
๒๐๓๐ และบทบาทการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนของญี่ปุ่น ”
โดย Mr. Sathoshi Minoura, Professor of UNAFEI
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “พัฒนาการระบบคุมประพฤติประเทศไทย”
โดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “ภารกิจกรมคุมประพฤติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด”
โดย นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “การแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทาผิด”
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โดย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟู
และกิจกรรมชุมชน
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สถานที่
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
กรุงเทพมหานคร
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การแสวงหาข้อเท็จจริง”
โดย นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้เชีย่ วชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “งานกิจกรรมชุมชน”
โดย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟู
และกิจกรรมชุมชน
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การควบคุมและสอดส่อง”
โดย นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
ควบคุมและสอดส่อง
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การแบ่งกลุ่มอภิปราย
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม
วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “แนะนาภารกิจของสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ศึกษาดูงาน “กิจกรรมของสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖.๐๐ น.
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
๑๗.๑๕ น.
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
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สถานที่
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐ น.
ลงทะเบียน และเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
๑๐.๓๕ น.
ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย
๑๑.๕๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงจังหวัดเชียงราย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก

เชียงราย

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และเดินทางไปสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “แนะนาภารกิจของสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงราย”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ศึกษาดูงาน “การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ”
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ” (ต่อ)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. ศึกษาดูงาน “การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ” (ต่อ)
๑๖.๑๕ น.
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
๑๗.๑๕ น.
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก

สถานที่
เชียงราย

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และเดินทางไปเรือนจาจังหวัดเชียงราย
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “การพักการลงโทษ และการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย” ณ เรือนจากลางจังหวัดเชียงราย
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ศึกษาดูงาน “โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา” ณ เรือนจาชั่วคราวดอยราง
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่
เชียงราย

๑๖.๓๐ น.
๑๗.๓๐ น.
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๑๓.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๖.๒๐ น.
๑๗.๒๐ น.

เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และเดินทางไปสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “แนะนาภารกิจของสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ศึกษาดูงาน “การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ”
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศึกษาดูงาน “สถานประกอบการที่รับผู้กระทาผิดเข้าทางาน”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. ศึกษาดูงาน “สถานประกอบการที่รับผู้กระทาผิดเข้าทางาน” (ต่อ)
๑๖.๑๕ น.
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
๑๗.๑๕ น.
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อออกแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มประเทศ CLMV แต่ละประเทศ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อออกแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มประเทศ CLMV แต่ละประเทศ (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อออกแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มประเทศ CLMV แต่ละประเทศ (ต่อ)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อออกแบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มประเทศ CLMV แต่ละประเทศ (ต่อ)
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม
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กรุงเทพมหานคร

สถานที่
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร
สถานที่
กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การนาเสนอ เรื่อง “มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่มประเทศ CLMV”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง มุมมองเกี่ยวกับอาเซียน และการจัดสัมมนาในครั้ง
ต่อไป
โดย Mr. Satoshi Minoura, Professor of UNAFEI
๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. พิธีปิด
๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. งานเลี้ยงอาลา
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากต่างประเทศเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: กาหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
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สถานที่
กรุงเทพมหานคร

สถานที่
ท่าอากาศยาน
นานาชาติ
สุวรรณภูมิ

GENERAL INFORMATION OF
THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME FOR
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE COMMUNITY-BASED TREATMENT OF
OFFENDERS IN THE CLMV COUNTRIES
13 – 25 FEBRUARY 2017
Organized by:
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign Affairs
Department of Probation (DOP), Ministry of Justice
1. Background and Rationale
Community-based treatment of offenders and non-custodial measures are widely
implemented as effective measures for offender rehabilitation in many countries.
They have long been recognized as more advantageous than imprisonment in terms
of cost-effectiveness, humanitarianism, and effective reintegration of offenders into
society. In the ASEAN region, some countries such as Thailand, the Philippines, and
Singapore have already utilized community-based treatment as a measure for
offender rehabilitation and for reducing the cost of imprisonment and overcrowding.
However, other countries, namely Cambodia, Laos PDR, Myanmar, and Vietnam, are
still attempting to establish community-based treatment as a part of their criminal
justice systems. Although these countries partially have legislation on community
corrections, they have not yet implemented efficient community-based treatment of
offenders and non-custodial measures and some may lack a national organization to
implement the system.
Lack of implementation of community-based treatment implies that states heavily
rely on imprisonment as the principal punishment, which is costly and causes stigma
and other negative impacts on offenders. Meanwhile, community-based treatment
offers a more humanitarian approach and individual treatment for offe nders,
especially for those who have not committed serious crimes. Offenders under
community-based treatment can be rehabilitated while they are in the community
with their families and are able to work to earn their own livings. When communitybased treatment is applied, states can gain greater benefits from their own people
and spend less than they would confine people in prisons.
Since the DOP and UNAFEI jointly implemented the ASEAN Seminars for the
promotion of community-based treatment of offenders in 2015, the member countries
have discussed how to promote and develop community corrections and have
identified the issues that are preventing the implementation of community-based
treatment of offenders. The member countries confirmed at the ASEAN seminars that
some countries such as the Philippines, Singapore, and Thailand have established and
are implementing community-based treatment of offenders while the CLMV countries
have not yet implemented it effectively. This situation was in line with the ASEAN
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Roadmap, which was agreed during the 2nd ASEAN Plus Three Conference on
Probation and Non-Custodial Measures held in Thailand in August 2014. The Roadmap
aims to accelerate the promotion of community corrections and to help each other
reducing disparity in the application of community corrections in the region.
Hence, the development of community corrections is needed for the CLMV countries.
It will consequently enhance the economic and social growth of the ASEAN community
and promote regional stability through fair and just systems of offender treatment.
In this regard, the Thai Department of Probation (DOP), the Thailand International
Cooperation Agency (TICA) and the Japan International Cooperation Agency (JICA)
have organized “the Training Programme for Development of Effective
Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries” under the
Third Country Training Program (TCTP). The training course will bring together the
senior officials administering community-based treatment in the CLMV counties to
share their experience in implementing non-custodial measures as well as to further
develop the community corrections in their own countries.
2. Objectives of the Training
(1) To provide main concept and principles of community-based treatment
(2) To raise the participants’ awareness on the importance of implementing noncustodial measures
(3) To explain how Thailand established the community-based treatment
programme
(4) To discuss the successful factors contributing to the implementation of
community-based treatment
3. Substantive Contents of the Course
3.1 Course Outline
Throughout the course, the participants will be equipped with in-depth knowledge
and understanding of community-based treatment for offenders and exposed to the
international standards and norms of treatment of offenders. Moreover, the key
success factors for devel opment of the community -based treatment will be
highlighted. The training course is designed to support an interactive learning
atmosphere, which will include lectures, group activities, discussions, and field trips.
The course contents are presented as follows:
(1) Overview of alternatives to imprisonment and non-custodial measures
(2) International standards and norms of treatment of offender
(3) The importance of implementing non-custodial measures
(4) Case study: how Thailand established the community-based treatment
programme
(5) The role of community in supporting the community-based treatment
programme
(6) Key success factors effecting development of community -based
treatment of offenders
3.2 Field Trip
In order to provide the participants an opportunity to experience how probation
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services are delivered in practice, the course will include the field trip to the probation
offices in Thailand. The participants will also have a chance to visit the Volunteer
Probation Officer Coordinating Center and the Community Justice Center to observe
the work of the volunteer probation officers.
3.3 Group Discussion
Each participating country is required to design the community-based treatment
programme that suits its own context, reflecting the knowledge gained from the
Course. This will be presented at the end of the workshop.
4. Number of Participants
The government of the following countries will be invited to nominate applicants to
attend the course: Cambodia, Laos PDR, Myanmar, and Vietnam based on the List of
Inviting Organizations (see Annex I). The number of the participants will be 5 persons
from each country, including Thailand and it will be 25 participants in total (CLMV: 20,
Thai: 5).
5. Duration
14 – 24 February 2017
6. Institution
The Course will be given at the Department of Probation, Ministry of Justice
Address: The Government Complex
Rajaburi Direkriddhi Building
120 Chaeng Wattana Road
Laksi, Bangkok, 10210, Thailand
7. Language
The Course will be conducted in English and the participants ’ local language.
Translators in each language will be provided to facilitate effective communication
during the course.
8. Submission of Paper and Presentation
Each country is required to prepare a paper on “Types of Community-based Treatment
of Offenders Applicable for (Your Country)” (see Annex III), which will include legal
framework and eligible offenders under related legislation, and challenges in
implementing the laws. Please kindl y prepare the Power Point presentation in
ENGLISH, but the participant may present in his/her own language. Forty -five
minutes will be allocated for the presentation, followed by fifteen minutes for
discussion and question and answer session.
The soft copies of the paper and power point file should be sent by e-mail to the
Secretariat in advance for copying and distribution. The deadline for paper submission
will be informed later to nominated participants.
9. Qualifications for Applicants
Applicants for the Course should:
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(1) Be nominated by their governments in accordance with the procedure stipulated
below;
(2) Have completed at least Bachelor Degree or equivalent academic background
in Law, Political Science, Criminology, Psychology, Social Work or related field
in Criminal Justice;
(3) Be senior officials responsible for making policy and establishing and/or
implementing community-based treatment including policy makers,
prosecutors, judges, probation officers, correctional officers and social worker
with at least seven (7) years working experience (preferable) in community
corrections (if any) or criminal justice;
(4) Be above 35 years of age;
(5) Have good command in spoken and written English;
(6) Be in good health, both physically and mentally; each participant should have
a health certificate provided by an authorized physician. The medical report
form is also attached together with the Nomination form. Pregnancy is regarded
as a disqualifying condition for participation in the Course; and
(7) Not to be serving in the military.
10. Application Procedure
10.1 The Government applying for the Course on behalf of its applicant(s) should
forward three (3) copies of the prescribed application form for each applicant not
later than December 16, 2016 to the Government of the Kingdom of Thailand
through the Royal Thai Embassy, or Consular Representative in their countries,
and send one (1) copy directly to
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Ministry of Foreign Affairs
The Government Complex, Building B (South Zone) 8th Floor,
Chaeng Wattana Road, Laksi district, Bangkok 10210 Thailand
Tel. (662) 203 5000 Ext. 41011
Fax. (662) 143 8357
E-mail: piyavanr@mfa.go.th / piyavanice@gmail.com
10.2 The Government of the Kingdom of Thailand will inform the applying Governments
for the applicants accepted to the Course not later than January 13, 2017.
11. Allowances and Expenses
The following allowances and expenses will be provided to the approved candidates by
the Government of Thailand and the Government of Japan:
(1) An economy-class round trip air ticket between the nearest international Airport
of the participants’ countries and Bangkok
The approved candidates are requested to send a photocopy of
their passport, the page which shows the correct names for
arranging the electronic air tickets.
(2) Accommodation expense. Please note that personal expenses incurred during
the stay will be borne by the participants.
(3) Daily allowance of 1,240 Baht per day (approximately 35 USD per day), which
will cover for food, local transportation and other personal expenses. Please
note that some daily allowance will be deducted for arrangements for food by
the organizer during the course.
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(4) Medical insurance
12. Other Information
Participants are:
(1) Required to arrive in and depart from Thailand on the dates designated by the
organizers. The originally designated flight schedule cannot and should not be
changed.
(2) Required to fulfill the Course requirements
(3) Required to assume responsibility for other expenses not provided for, but
incurred during the trip between your country and Thailand
(4) Requested not to bring any family member with them.
13. Evaluation
At the end of the Course, participants will be required to evaluate the topics covered
and overall trainings in terms of the usefulness, the material used, the information
provided and the knowledge gained. Recommendations and suggestions on the content
will be sought.
14. Secretariat
DOP contact person:
Miss Taruata Klaewkla
Department of Probation
Government Complex, Building A, 4th Floor,
120 Chaeng Wattana Road, Laksi, Bangkok, 10210 Thailand
Tel: (+66) 2141 4833, (+66) 89 202 6578 Fax: (+66) 2143 8861
E-mail: jub_jane@hotmail.com
JICA contact person:
Mr. Kobchai Songsrisanga
JICA Thailand Office
31st Floor, Exchange Tower,
388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: (+66) 2261 5250 Ext. 140 Fax: (+66) 2261 5263
E-mail: Kobchai.TI@jica.go.jp
TICA contact person:
Ms. Piyavan Rakpanich
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Government Complex, Building B (South Zone) 8th Floor,
Chaeng Wattana Road, Laksi district, Bangkok 10210 Thailand
Tel. (662) 203 5000 Ext. 41011
Fax. (662) 143 8357
E-mail: piyavanr@mfa.go.th/ piyavanice@gmail.com
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The Training Course Schedule (Tentative)
13 – 25 February 2017

Date/Month/Year

9.00-12.00

13.00-16.00

13 February 2017

Arrival

14 February 2017

- Opening Ceremony
- Overview of alternatives to
imprisonment and non-custodial
measures

15 February 2017

- Key success factors effecting
development of communitybased treatment

- The importance of
implementing non-custodial
measures
- Reception dinner
- Country presentation
(4 countries)
- Discussion

16 February 2017

- Development of community-based treatment in Thailand

17 February 2017

- Implementation of non-custodial measures and related laws

18 February 2017

Departure to Chiang Rai Province

19 February 2017

Study visit to Chiang Rai Probation Office

20 February 2017

Study visit to Chiang Rai Prison

Study visit to the community
justice center

Cultural Visit

- Offender Reintegration into the
community
21 February 2017

Study visit to Provincial Probation Office

22 February 2017

Study visit to Provincial Probation Office

23 February 2017

- Group discussion to design community-based treatment in each
country

24 February 2017

- Country presentation (4) on the
design of community-based
treatment

- Wrap-up
- Closing Ceremony
- Farewell dinner

25 February 2017

Departure

*Please note that this curriculum is subject to change.
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LIST OF PARTICIPANTS
Country No
Cambodi
a

Lao

Name

Position

Agency

Ministry

1.

Ms. Dalya Kun

Assistant of the Ministry of
Justice

2.

Mr. Ratha Men

Deputy Director AntiHuman Trafficking Office
Chief

Commissariat General of
National Police

3.

Mr. Rithy Seng

Internship Judge

Phnom Penh Municipal Court

4.

Ms. Sakada Va

Deputy Prosecutor

Phnom Penh Court of
First Instance

Prosecution Office

5.

Mr. Samreth Soun

Deputy Director

General Department of
Administration

Ministry of Interior

6.

Mr. Savna Nouth

Deputy Director General
of Prisons

Directorate General of
Prisons

Ministry of Interior

CorrectionalCambodia@
outlook.com

7.

Mr. Vichet Ty

Deputy Director

Department of Legal Affairs
and Statistics in Criminal
Matters

Ministry of Justice

vichet.ty@gmail.com

8.

Mr. Lisoua Sayaxang

Deputy Director

Prisons and Rehabilitation
Police Department

9.

Mr. Nosavanh Sihalath

Deputy Director

Prisons Inspection
Department

The Office of the
Supreme People's
Prosecutor

kchanhtaythip@gmail.c
om

10. Mr. Santisouk
Phantanalay

Chief of Division Criminal
Law

Legislation Department

Ministry of Justice

11. Mr. Somlith Manichanh

Head of Research
- Documentary Unit

Prisons and Rehabilitation
Police Department

12. Mr. Syrimata Chantarasy Director of Contract and
Treaty Division

Ministry of Justice

Email

Legal Affairs Department
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kun_dalya@yahoo.com

Ministry of Interior

Rithy_DMI@yahoo.com
va_sakada@yahoo.co.n
z

lith.mnc1989@gmail.co
m
Ministry of Justice

syrimata_ls@hotmail.co
m

Country No

Name

Myanmar 13. Ms. Aye Aye Myint

Vietnam

Thailand

Position

Agency

Ministry

Social Welfare - 3

Department of Social Welfare,
Kayin State

14. Mr. Yan Gyaw Khaung

Staff Officer

International Relation
and Research Department

15. Mrs. Chu Thi Hoa

Head of Division

Department of Administrative Ministry of Justice
violation handling
management

16. Mrs. Le Kim Dung

Legal Specialist

17. Mr. Le Xuan Thao

Official

18. Ms. Nguyen Thi Hanh

Email
Ayemyint407@gmail.co
m
kayindsw@gmail.com

Judicial Sector

kolay181973@gmail.co
m
hoact@moj.gov.vn

Ministry of Justice

dunglk@moj.gov.vn

Department of Legal Affairs
and Administration

Ministry of Public
Security

phong5vpc@gmail.com

Member of Inspector
Board, Supervise Law
Enforcement

Police Department

Ministry of Public
Security

Honghanhbca2013@gm
ail.com

19. Mr. Nguyen Tien Dung

Probation Officers

Department of Criminal
Sentence Enforcement and
Justice Support

Ministry of Public
Security

20. Mr. Chaiwat Ranglek

Expert in Investigation of
Accused Persons and
Offenders

Department of Probation

Ministry of Justice

21. Mr. Montol Kaewkaw

Chief of Probation
Inspectors

Department of Probation

Ministry of Justice

22. Mrs. Phornprapha
Klaewkla

Expert in Rehabilitation
and Community Affairs

Department of Probation

Ministry of Justice

23. Mrs. Rapeeporn Himakhul Expert in Supervision
Srisombattatrakul

Department of Probation

Ministry of Justice

24. Mrs. Tharinee
Sangsawang

Department of Probation

Ministry of Justice

Director of Bangkok
Probation Office 1
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prochaiwat@gmail.com

LIST OF OBSERVERS AND STAFF
No

Name

Position

1

Mr. Hiroo Tanaka

Chief Representative

2

Ms. Masato Koinuma

Senior Representative

3

Ms. Chieko Kajisawa

Representative

4

Mr. Masanori Takenaka

Senior Programme Officer

5

Mr. Kobchai Songsrisanga

Senior Program Officer

6

Mr. Paisan Rupanichakij

Deputy Director-General TICA

7

Ms. Chidchanok Malayawong

Development Cooperation Officer

8

Ms. Piyavan Rakpanich

Development Cooperation Officer

9

Mr. Satoshi Minoura

Professor

10

Ms. Fumiko Akashi

Professor

11

Mr. Kuniaki Ohno

International Training Officer

12

Mr. Hiroyuki Watanabe

Professor

13

Ms. Ruri Yamakawa

Officer of Rehabilitation Bureau

14

Mr. Payont Sinthunava

Director, Probation Development Bureau

15

Ms. Taruata Klaewkla

Probation Officer

16

Mr. Patsawut Puchaneeyakul

Probation Officer

17

Ms. Natinee Na Chiangmai

Probation Officer

18

Mr. Chanapat Maneedul

Probation Officer

19

Ms. Anyamanee Tanrattana

Probation Officer

20

Ms. Thanittanan Meksamrit

Foreign Relations Officer
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Agency

JICA

TICA

UNAFEI

JAPAN MOJ

DOP

LIST OF LECTURERS
No

Name

Position

Organization

1

Mr. Vitaya Suriyawong

Deputy Permanent Secretary of

Ministry of Justice (MOJ), Thailand

2

Mr. Nathee Jitsawang

Deputy Director

Thailand Institute of Justice

3

Pol. Gen. Wanchai Srinualnud

Member of the Council of State

Office of the Council of State

4

Dr. Pokpong Srisanit

Lecturer

5

Dr. Suntariya Muanpawong

Chief Judge

Supreme Court of Justice

6

Mr. Chaiwat Ranglek

DOP Expert

DOP

7

Pol.Col. Dr. Naras Savestanan

Director-General

DOP

8

Dr. Yossawan Boriboonthana

Secretary Office

DOP

9

Mr. Sathoshi Minoura

Professor

10

Mr. Prasarn Mahaleetrakul

Deputy Director-General

DOP

11

Ms. Anchalee Pattanasarn

Deputy Director-General

DOP

12

Ms. Phornprapha Klaewkla

DOP Expert

DOP

13

Ms. Rapeeporn Himakhun Sombattrakul

DOP Expert

DOP

14

Mr. Saiyon Panyata

Director

Ayutthaya Probation Office

15

Mrs. Suree Pupetch

Director

Chiang Rai Probation Office

16

Mr. Pirun Nhorkaew

Prison Warden

17

Mrs. Panee Walaijai

Director

Thammasat University

UNAFEI

Chiang Rai Central Prison
Samutsakorn Probation Office
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